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ABSTRAKT 

 

Bc. VAŠ Arpád: Penitenciárna starostlivosť u odsúdených mužov v podmienkach 

minimálneho stupňa stráženia. /Diplomová práca/ Bc. Arpád Vaš - Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav romologických štúdií. - 

Školiteľ: PhDr. Katarína VANKOVÁ, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister. - 

Nitra 2010, str. 83. 

 

 

Autor sa v práci zaoberá s problematikou penitenciárnej starostlivosti u odsúdených mužov 

v podmienkach minimálneho stupňa stráženia Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

Rimavská Sobota - Sabová. Poukazuje na výkon trestu odňatia slobody u odsúdených 

mužov v podmienkach minimálneho stupňa stráženia, zaoberá sa penitenciárnym 

zaobchádzaním v podmienkach minimálneho stupňa stráženia a jeho realizáciou ako aj 

s výkonom sociálnej práce v daných podmienkach. K spracovaniu magisterskej práce som 

preštudoval všeobecne platné normy a interné normy Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Slovenskej republiky k danej problematike. 
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ABSTRACT 

 

Bc. VAŠ Arpád: Penitentiary care to convicted men under minimum custody level. 

/Diploma work/ Bc. Arpád Vaš – University of Konštantín Filozof in Nitra. Faculty of 

social sciences and health services, Institut of Romany studies – Tutor: PhDr. Katarína 

Vanková, PhD. Degree of professional qualification: Master. - Nitra, 2010, pages 83.  

 

The autor deals with the issue of penitentiary care to convicted men under minimum 

custody level in the Prison Rimavská Sobota – Sabová. He points out the imprisonment 

sentence of convicted men under minimum custody level, penitentiary handling within 

minimum custody level and its realisation as well as social care performance in the given 

conditions. The diploma work is based on the study analysis of generally valid legal 

regulations and internal rules of the Corps of Prison and Court Guard of the Slovak 

Republic related to these issues.  

 
Key words: 
 
Execution of imprisonment sentence.  Penitentiary category. Penitentiary care. Post-

penitentiary care. Corps of Prison and Court Guard of the Slovak Republic. Social care to 

convicted men.  
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ÚVOD 
 

Súčasné obdobie sa vyznačuje veľkými spoločenskými a ekonomickými zmenami, ktoré 

začínajú etapu našej spoločnosti v intervenciách európskych i našich dávnych 

demokratických tradícií. Naša spoločnosť prešla a stále prechádza množstvom zmien, ktoré 

si vyžadujú aj legislatívne úpravy vo všetkých oblastiach zákonodarstva. Nielen zmenou 

štátneho zriadenia, ale aj zmenou režimu a vstupom do medzinárodných spoločností, ktoré 

sú viazané zmluvou sú potrebné úpravy zákona. Človek, ktorý sa právnej oblasti nevenuje, 

nemá šancu postrehnúť všetky uskutočnené zmeny. Je prirodzené, že človek si informácie 

selektuje podľa svojich sfér záujmov a tak si zapamätá iba poznatky z tej oblasti, ktorá mu 

je blízka. 

Vo vzťahu štátu k občanovi sa začína uplatňovať idea právneho štátu, ktorej základnou 

charakteristikou je rešpektovanie ľudských práv a slobôd občanov a ich garantovanie 

zákonom a nezávislými súdmi. 

Politická a ekonomická liberalizácia uvoľnila tvorivú aktivitu mnohých členov spoločnosti. 

Popri tom sa však vynárajú rasové, nacionálne, náboženské konflikty, prejavuje sa 

devalvácia autority štátu a jeho orgánov, narastajú rôzne formy sociálnej patológie. V tejto 

súvislosti sa diskutuje o problematike rôznych foriem sociálnej patológie, vrátane trestnej 

činnosti. 

Jednou z inštitúcií, ktoré prechádzajú zmenou obsahu činnosti, je väzenstvo. Vo 

všeobecnosti to znamená, že základná úloha väzenstva prechádza obsahovými zmenami. 

Ide v prvom rade o zmenu pohľadu na postavenie odsúdeného a zmenu názoru na poslanie 

výkonu trestu, ktorý je ťažiskovou úlohou väzenstva. Od týchto dvoch východísk sa odvíja 

zmena spôsobu zaobchádzania s odsúdenými aj obvinenými. 

Výsledkom spoločensko - politických zmien v našej spoločnosti je okrem iného aj zmena 

pohľadu na človeka. Pre väzenstvo to znamená zmenu pohľadu na odsúdeného 

a obvineného ako na občana, ktorému je dočasne obmedzená sloboda. V súvislosti 

s odňatím slobody sa obmedzujú len na tie občianske práva ustanovené zákonom, ktoré nie 

je možné uplatniť v súvislosti s odňatím slobody, alebo ktoré je účelné obmedziť v miere 

potrebnej na splnenie účelu väzby alebo trestu odňatia slobody a na zaistenie práv 

a bezpečnosti iných osôb, majetku a poriadku v miestach, kde sa väzba a trest vykonávajú. 

Ostatné ľudské a občianske práva sú mu zachované. 

Aj v tejto súvislosti je dôležité poukázať na nevyhnutnosť ochrany a rešpektovania ľudskej 

dôstojnosti väzňov ako na ich základné ľudské právo. Táto skutočnosť je považovaná za 



  

základný filozofický a etický princíp, z ktorého je treba vychádzať pri budovaní 

organizácií a spravovaní väzenstva. 

Cieľom diplomovej práce je analýza penitenciárnej a sociálnej starostlivosti u odsúdených 

v Ústave na výkon trestu odňatia slobody. Stredobodom je neľahká práca v procese 

adaptácie a resocializácie odsúdených mužov v ústave, výchovné postupy a metódy 

využívané v podmienkach výkonu trestu. Vykonávanie sociálnej činnosti 

v penitenciárnych podmienkach je striktne stanovené zákonom, rozhodnutiami vedenia 

ústavu a internými prepismi ústavu. Pozornosť si zasluhuje aj pôsobenie rôznych 

sociálnych pracovníkov v ústavoch výkonu trestu. 

Pri vypracovaní diplomovej práce som vychádzal hlavne zo štúdia dostupnej literatúry, 

všeobecne platných právnych noriem, interných predpisov Zboru väzenskej a justičnej 

stráže Slovenskej republiky a v neposlednom rade som použil teoretické znalosti 

nadobudnuté počas štúdia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 HISTORICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Pôvod väzenstva a väzení siaha do histórie ľudstva a to až do 4 -3 tisícročia pred našim 

letopočtom. Sociálna práca s odsúdenými sa vyvíjala postupom času, v závislosti od 

spoločnosti ako takej, jej ideológie, stupňa vyspelosti, ako aj v závislosti od ľudí ktorí ju 

tvorili.  

 

1.1 Samostatné väzenstvo v Slovenskej republike 
 

Pre vznik samostatného väzenstva na Slovensku malo rozhodujúci význam prijatie 

Ústavného zákona o Československej federácií číslo 143/1968 Zb. na tento zákon 

nadväzovala novela zákona číslo 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody, a to zákon 

číslo 173/1968 Zb., na základe ktorého sa Zbor nápravnej výchovy sa začlenil vtedy 

v Slovenskej socialistickej republike do Ministerstva spravodlivosti. Zachovalo sa 

dvojstupňové riadenie, pričom Správa zboru nápravnej výchovy zostalo priamo podriadené 

ministrovi spravodlivosti. Správe zboru nápravnej výchovy boli dňom 2.1.1969 podriadené 

ústavy: väznica a Nápravnovýchovný ústav pre mladistvých v Bratislave, väznica 

v Banskej Bystrici, väznica v Košiciach, nápravnovýchovný ústav v Želiezovciach pre 1. 

nápravnovýchovnú skupinu, pri ktorom bola vytvorená v Jarku pri Želiezovciach pobočka 

pre nedbalostné trestné činy na báze polootvoreného ústavu, nápravnovýchovný ústav 

spolu s väznicou v Ilave pre 2. nápravnovýchovnú skupinu a nápravnovýchovný ústav 

v Leopoldove pre 3. nápravnovýchovnú skupinu. Kapacita uvedených zariadení bola 4180 

miest. Pri vzniku slovenského väzenstva po vzniku československej federácie bolo 

v ústavoch spolu 3029 odsúdených a obvinených. Na uvedené počty bolo prevzatých 1310 

miest príslušníkov Zboru nápravnej výchovy a 66 miest občianskych pracovníkov, teda 

pomer personálu k väzneným osobám bolo asi 1:3. (Fábry, 2000, s. 66) 

Na začiatku sedemdesiatich rokov sa rozbehla aj výstavba nových väzenských zariadení. 

Začalo s výstavbou Nápravnovýchovného ústavu pre mladistvých v Martine a 

Nápravnovýchovného ústavu v Banskej Bystrici - Kráľova, ku ktorému bola potom 

pričlenená aj pobočka Kotva. Nebudovali sa len väzenské zariadenia, ale napríklad Stredná 

škola Zboru nápravnej výchovy, ktorá bola umiestnená v novostavbe pri väzení v Nitre, ale 

aj rehabilitačné a rekreačné zariadenia najprv v Santovke neskôr potom v Kováčovej pri 

Zvolene a v Trenčianskych Tepliciach. 



  

V tomto období sa dosť významne pokročilo aj v príprave odborného väzenského 

personálu. Vtedajší rozvoj väzenstva súviselo s danou orientáciou poskytovať pracovné 

sily z radov odsúdených pre potreby národného hospodárstva. Väzenstvo malo za úlohu 

v danom období vyčleniť potrebný počet odsúdených pre jednotlivé odvetvia národného 

hospodárstva. Odsúdení postavili veľa objektov, pracovali v kovospracujúcom odvetví, 

v hutníckom priemysle, v poľnohospodárstve, ale aj v obuvníctve a v ďalších odvetviach 

národného hospodárstva. V osemdesiatych rokoch nastala druhá vlna modernizácie 

väzenských objektov. Významným spôsobom sa zrekonštruovali staršie objekty 

(Leopoldov, Ilava, Prešov, Želiezovce), postavil sa nový Nápravnovýchovný ústav pre 

ženy v Trnave (odovzdaný v roku 1988). Začala sa výstavba novej väznice v Košiciach 

a nových objektov v Nápravnovýchovnom ústave Košice - Šaca, ako aj vo väznici 

v Banskej Bystrici. Väzenstvo ako aj celý väzenský aparát disponovalo v osemdesiatych 

rokoch minulého storočia slušným materiálno - technickým vybavením.  

Rok 1992 znamenal pre budovanie väzenstva v podmienkach demokratického a právneho 

štátu veľa. Išlo najmä o prijatie zákona číslo 79/1992 Z.z. o zbore väzenskej a justičnej 

stráže Slovenskej republiky, ktorému okrem pôvodných funkcií opäť pripadla aj ochrana 

súdnych objektov a poriadku v nich, sa natrvalo zapísal medzi orgány špecializovanej 

štátnej správy. (Fábry, 1997, 2000, s. 71) 

Dátum 1.1.1993 má historický význam. V tento významný deň vznikla samostatná 

Slovenská republika. V tomto období nastal pre Zbor väzenskej a justičnej stráže 

Slovenskej republiky nové obdobie jeho činnosti. Pri budovaní tejto inštitúcie sa 

prihliadalo na dobré skúsenosti z predchádzajúceho obdobia a zachovala sa aj povaha 

ozbrojenej zložky tým, že tento plní bezpečnostné, strážne ako aj resocializačné úlohy, 

vrátane hospodárskych, zabezpečovacích a zdravotníckych služieb. Služobný pomer 

príslušníkov bol ošetrený zákonom číslo 410/1991 Z.z. o služobnom pomere príslušníkov 

Policajného zboru Slovenskej republiky. 

Bez primeranej právnej úpravy zodpovedajúcej podmienkam demokratického a právneho 

štátu však väzenstvo nemohlo existovať. Preto sa v roku 1992 začalo pracovať na 

rozsiahlej novelizácií zákona o výkone trestu odňatia slobody, ako aj na príprave zákona 

o výkone väzby, Zákon o výkone väzby číslo 156/1993 Z.z. Touto novelou sa posilnila 

progresivita výkonu trestu odňatia slobody, odsúdený sa stali zainteresovanými na svojej 

resocializácií. Nadväzuje sa na systém výkonu trestu odňatia slobody v otvorených 

a polootvorených oddeleniach, ktoré sa osvedčili ešte v predchádzajúco režime. V ústave s 

minimálnym stupňom stráženia spravidla ubytovne odsúdených od budíčka do večierky sa 



  

neuzamykajú, v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu rozhodnúť aj o uzamknutí 

ubytovní počas dňa s cieľom zaistiť poriadok alebo bezpečnosť, odsúdení majú povolený 

pohyb vo vymedzených priestoroch ústavu, odsúdení sa zaraďujú do práce na pracoviskách 

mimo ústavu, odsúdeným v súvislosti s plnením pracovných úloh pre potreby ústavu 

možno povoliť voľný pohyb aj mimo ústavu. Život odsúdených v rozhodujúcej miere riadi 

väzenská samospráva. 

V súčasnosti disponuje slovenské väzenstvo sedemnástimi ústavmi, z ktorých sa 

v siedmich vykonáva väzba, v jednom je nemocnica pre obvinených a odsúdených  

a zvyšok sú ústavy na výkon trestu a odňatia slobody. Kapacita týchto zariadení je 9200 

miest. Vývoj počtu obvinených  a odsúdených ako aj konkrétne údaje sú uvedené nižšie.  

 

      Tab. 1 Vývoj počtu obvinených a odsúdených 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvinení Odsúdení SPOLU 

počet  počet  počet  

Vývoj počtu 
obvinených 

a odsúdených 
k 31.12. k 31.12. k 31.12. 

2003 2 890 5 983 8 873 

2004 3 091 6 331 9 422 

2005 2 846 6 051 8 897 

2006 2 243 6 006 8 249 

2007 1 849 6 137 7 986 

2008 1 553 6 137 7 986 
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Obrázok 1 Vývoj počtu obvinených a odsúdených 

 

Novela zákona číslo 79/1992 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej 

republiky zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 33/1994 Z.z. prispela 

k ďalšiemu precíznejšiemu vymedzeniu pôsobnosti zboru. Súčasný výkon trestu odňatia 

slobody riadia zákonom číslo 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 

664/2005. počas výkonu trestu sa uplatňujú pedagogické zásady odmeňovania a trestu. Ak 

sa odsúdený sa správa spoločensky akceptovateľne, tak sa môže umožniť v rámci 

programu zaobchádzania získavania výhod, ktoré zmierňujú niektoré obmedzenia výkonu 

trestu. Základným cieľom zákona o výkone trestu odňatia slobody je hlavne: 

a) zabezpečiť ochranu základných ľudských práv a slobôd, ako aj ďalších hodnôt 

vyplývajúcich z Listiny základných ľudských práv a slobôd, základných 

medzinárodných dokumentov ktorými je Slovenská republika viazaná, Ústavy 

Slovenskej republiky a transformovať do zákona o výkone trestu predovšetkým tie 

ustanovenia z Európskych väzenských pravidiel ktorými sa prehĺbi efektívnosť 

výkonu trestu a zaobchádzanie s väznenými osobami, 

b) prehĺbiť progresívnosť a diferencovanosť výkonu trestu vo vzťahu k jednotlivým 

kategóriám odsúdených a uplatňovať primeraný program zaobchádzania, 

c) program zaobchádzania vo vzťahu k jednotlivým kategóriám odsúdených 

orientovať tak, aby sa vytvorili podmienky na sociálnu reintegráciu osoby po jej 

prepustení z výkonu trestu a tým znížiť kriminalitu, 



  

d) zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľmi obzvlášť závažných trestných 

činov a recidivistami, 

e) zmeniť filozofiu pasívneho prijímania aktivít odsúdenými na filozofiu ponuky 

a aktivácie ich schopnosti a snahy zameraných na resocializáciu tak, aby 

prostriedky ktoré vkladá spoločnosť boli zmysluplné, (Kozoň, 2006, s.26) 

Základné zásady ktoré sú vyjadrené v zákone o výkone trestu odňatia slobody sa 

premietajú do zaobchádzania s odsúdenými. Pri koncipovaní týchto zásad sa vychádzalo 

z medzinárodných dokumentov týkajúcich sa väzenstva, ako aj z doterajších teoretických 

a praktických poznatkov v oblasti penológie, penitenciárnej vedy a iných vedných 

disciplín. Základné zásady pri zaobchádzaní s odsúdenými sú (Líšková, 2005, s.3): 

a) vo výkone trestu sa rešpektuje osobnosť odsúdeného, nesmie byť kruto                

potrestaný ani ponížený, nesmie byť vystavený neľudskému zaobchádzaniu, 

výkonom trestu sa musí zabezpečiť a j ochrana spoločnosti, 

b) trest sa musí vykonávať nestranne, odsúdený nesmie byť diskriminovaný 

c) s odsúdenými sa musí zaobchádzať tak, aby sa podporovali také postoje 

a schopnosti, ktoré pomáhajú pri návrate do spoločnosti a začleneniu v súlade so 

zákonom, 

d) odsúdenému sa môžu na čas výkonu trestu obmedzovať len tie občianske práva, 

ktorých výkon by bol v rozpore sa účelom výkonu trestu, alebo ktoré sa nemôžu 

vzhľadom na výkon trestu uplatniť, takéto obmedzenia sa presne definujú v zákone, 

e) na základe zmenenej vonkajšej diferenciácie (ústavy na výkon trestu odňatia 

slobody s minimálnym, stredným a maximálnym stupňom stráženia) je výkon 

trestu založený na rozdielnom bezpečnostnom systéme stráženia odsúdených, 

f) zaobchádzanie s odsúdenými je diferencované, takéto zaobchádzanie je založené na 

diferencovanom strážení, pohybe, kontakte a diferencovaným spôsobom sa 

zabezpečuje aj realizácie práv odsúdeného, 

g) s cieľom zvýšiť účinnosť zaobchádzania s odsúdenými sa vykonáva diferenciácia, 

jej účelom je vytvorenie systému, ktorý obsahuje motivačné prvky podporujúce 

snahu odsúdeného o resocializáciu, 

h) na účinné zaobchádzanie s odsúdenými sa v ústavoch vytvárajú špecializované 

oddiely, v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody osobitné kategórie odsúdených 

 

Slovenské väzenstvo sa už dnes môže pochváliť dobrou organizáciou i úrovňou 

väzenského zdravotníctva, premyslenou a funkčnou psychodiagnostickou a konzultačnou 



  

činnosťou pri zaraďovaní odsúdených do skupín v rámci tzv. vnútornej diferenciácie, 

funkčnou bezpečnosťou, úspechmi v boji s trestnou a nedovolenou činnosťou vo výkone 

väzby a vo výkone trestu odňatia slobody. 

Jednou z hlavných priorít slovenského väzenstva je zabránenie prieniku drog a iných 

omamných a návykových látok do väzenského prostredia a do väzenských zariadení, ako 

aj prevencia pred nákazlivými chorobami, AIDS, a tým predchádzať vzniku takých 

vážnych problémov aké sa vyskytujú vo väzenstve v západnej Európe. 

Uvedené legislatívne, technické, organizačné bezpečnostné opatrenia vytvárajú podmienky 

pre bezproblémové fungovanie slovenského väzenstva. Netreba však zabúdať na 

modernizáciu materiálno technického vybavenia ako aj na postupné zvyšovanie 

kvalifikácie väzenského personálu. 

 

1.2 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce - história 
 

Ústav v Želiezovciach vznikol 18. decembra 1952. Zriadenie Nápravno-pracovného 

tábora v lokalite Želiezoviec bolo podmienené nedostatkom pracovných síl, hlavne v 

poľnohospodárskej oblasti. Ústav bol pôvodne dislokovaný na štyroch miestach. Základné 

oddelenie útvaru bolo na hospodárstve Karolína, kde sa nachádzali aj ubytovne 

príslušníkov. Jedno pobočné oddelenie vzniklo na hospodárstve Veľký Dvor a druhé v 

Nýrovciach. Toto oddelenie bolo vzhľadom na murované budovy v tom čase 

najmodernejšie. Štvrté oddelenie bolo v Belej pri Štúrove, kde boli umiestnení muži so 

zaradením do I. NVS. V spomenutých troch oddelenia ústavu sa zabezpečoval výkon trestu 

odňatia slobody odsúdených žien, ktoré si odpykávali tresty za kriminálne a protištátne 

trestné činy. Už vtedy sa odsúdené zaraďovali na jednotlivé oddelenia diferencovane. Na 

oddelení Veľký Dvor boli umiestnené odsúdené za protištátnu trestnú činnosť, v 

Nýrovciach odsúdené za kriminálne trestné činy s dlhými trestami, na oddelení Karolína 

recidivistky. Odsúdené ženy pracovali v letnom období prevažne na štátnych majetkoch v 

rastlinnej a živočíšnej výrobe. Stráženie zabezpečovali príslušníci a členovia závodnej 

stráže za mimoriadne ťažkých podmienok. Zaradenie príslušníkov na uvedené pracoviská 

trvalo nepretržite jeden až dva mesiace, dni pracovného pokoja nevynímajúc. Napriek 

takýmto ťažkým podmienkam výkonu služby si príslušníci plnili svoje povinnosti 

svedomito. V roku 1956 boli zrušené pobočky Karolína a Nýrovce a bol utvorený jeden 

základný útvar na Veľkom Dvore. V roku 1962 sa začala riešiť otázka náplne práce a 

pracovného času príslušníkov. Na Veľkom Dvore bol ako 1. v Československu zavedený 



  

voľný pohyb odsúdených. V roku 1966 nastala v živote zariadenia významná zmena. 

Odsúdené ženy boli premiestnené a do ústavu boli zaradení muži na výkon trestu v I. NVS. 

Zo začiatku bolo ich pracovné zaradenie obdobné ako u žien, teda prevažne v 

poľnohospodárstve, postupne však boli zaraďovaní aj do stavebnej a priemyselnej výroby. 

V roku 1967 bola otvorená pobočka Jarok, ako experimentálne oddelenie pre výkon trestu 

odsúdených mužov za trestné činy spáchané z nedbanlivosti. Toto experimentálne 

oddelenie prvé svojho druhu v Československu bolo predchodcom dnešných otvorených a 

polootvorených oddelení. Napriek pozitívnym výsledkom bola pobočka Jarok v roku 1979 

zrušená. Na prelome rokov 1967 – 1968 bola zrealizovaná výstavba chaty v peknom 

prírodnom prostredí malých kúpeľov v obci Santovka. Využívaná je na rôzne odborné 

školenia príslušníkov zboru, na zdokonaľovacie kurzy, porady a na detské rekreácie počas 

prázdninového obdobia. V priebehu rokov 1967 až 1970 bola vykonaná výstavba prvej 

ubytovne pre odsúdených, druhá ubytovňa pre odsúdených bola postavená v priebehu 

rokov 1984 až 1988. Ubytovanie odsúdených je v izbách so spoločným sociálnym 

zariadením na chodbách. Každý oddiel má svoju kultúrnu miestnosť s televízorom 

pripojeným na celo ústavný videookruh. V jednej z ubytovní bolo vytvorené oddelenie na 

výkon disciplinárnych trestov a v roku 1998 bolo vytvorené oddelenie pre odsúdených 

vyžadujúcich osobitný dohľad. Na oddelenie odsúdených vyžadujúcich osobitný dohľad sú 

zaraďovaní odsúdení, ktorí svojím správaním negatívne pôsobia na iných odsúdených, 

ohrozujú bezpečnosť príslušníkov zboru a zamestnancov ústavu, pokúsili sa o útek z 

výkonu trestu, alebo sa naň pripravovali, alebo iným obzvlášť závažne hrubým spôsobom 

porušovali ústavný poriadok. V druhej ubytovni sa nachádza kinosála s kapacitou 120 

miest. V roku 1971 bola daná do užívania administratívna budova. Ďalšie objekty ako 

zdravotnícke stredisko, sklady a práčovňa boli dané do prevádzky v roku 1973. Ústav bol 

postupne orientovaný na vytváranie podmienok pre výkon trestu odňatia slobody 

odsúdených zaradených do II. nápravnovýchovnej skupiny, čo sa stalo skutočnosťou od 

roku 1987. Súčasná kapacita ústavu je 606 odsúdených mužov zaradených do druhej 

nápravnovýchovnej skupiny. Neustálymi rozsiahlymi investičnými akciami v 

sedemdesiatych, osemdesiatych ale aj v deväťdesiatych rokoch vznikli nové stavby : 

školské stredisko, hala na pracovné účely pre odsúdených a bolo zmodernizované tepelné a 

vodné hospodárstvo ústavu. Na začiatku tisícročia boli v ústave uskutočnené mnohé 

významné zmeny, hlavne čo sa týka stavebných a rekonštrukčných prác. Na 

administratívnej budove sa uskutočnila výmena starých okien za nové plastové, 

rekonštrukcia kancelárií a ich zariadenia. Bola vykonaná aj renovácia priestorov 



  

a zariadenia kuchyne a jedálne pre príslušníkov a zamestnancov ústavu v administratívnej 

budove. K ústavu pribudol ďalší objekt, ktorý po celkovej rekonštrukcií slúži ako sociálno-

prevádzková budova. V budove sa nachádza ubytovacia časť s novozriadenými izbami pre 

príslušníkov, zasadacia miestnosť, nové šatne pre príslušníkov a rehabilitačné centrum. 

V súčasnosti má zdravotné stredisko dve kvalitne technicky a personálne vybavené 

ambulancie - všeobecnú a stomatologickú, pričom má aj vlastné stomatologické 

laboratórium, patriace medzi najlepšie technicky vybavené laboratória ústavov na 

Slovensku. V roku 1974 bola ukončená výstavba kuchyne a jedálne pre odsúdených a bola 

odovzdaná do užívania ubytovňa so zasadacou miestnosťou pre príslušníkov. 

V roku 2003 sa dokončili dve mimoriadne náročné stavebné akcie - oplotenie a vchod do 

ústavu, ktoré počas obdobia realizácie výstavby kládli vysoké nároky na službu 

príslušníkov pri zabezpečovaní bezpečnosti ústavu. Ukončením budovania nového 

oplotenia a odovzdaním do prevádzky nového vchodu do ústavu bola dosiahnutá vysoká 

úroveň bezpečnosti ústavu. V oblasti informatizácie ústavu bola v roku 2003 zrealizovaná 

prvá etapa budovania počítačovej siete, pričom sa neustále pokračuje v dopĺňaní 

a modernizácii výpočtovej techniky jednotlivých oddelení a skupín ústavu. Postupným 

budovaním, rozširovaním a zabezpečovaním nového technického vybavenia ústavu sú 

neustále zlepšované podmienky služobnej činnosti príslušníkov a zamestnancov ústavu, 

podmienky výkonu trestu odňatia slobody a pracovné možnosti pre odsúdených. 

 

1.3 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, otvorené oddelenie Sabová - 
história 

 

Rozkazom ministra spravodlivosti číslo 3/1996 bolo dňom 1.4.1996 zriadené polootvorené 

oddelenie - Sabová so sídlom v Rimavskej Sobote pre odsúdených zaradených na výkon 

trestu do 2. nápravnovýchovnej skupiny, podriadené Ústavu na výkon trestu odňatia 

slobody Banská Bystrica - Kráľová. Oddelenie bolo zriadené v objektoch bývalého 

Semenárskeho štátneho majetku Rimavská Sobota, v tom čase v likvidácií. Budovu 

zrekonštruovali a pripravili na sprevádzkovanie príslušníci a odsúdení 

z Nápravnovýchovného ústavu Banská Bystrica - Kráľová. Ostatné budovy a ubytovacie 

zariadenia tiež boli zrekonštruované ale jedálenská časť a kuchyňa sa zrekonštruovala až 

neskôr, preto sa strava dovážala z mesta Rimavská Sobota. Dňa 1.4.1998 získalo oddelenie 

štatút Otvoreného oddelenia, do ktorého boli zaradení odsúdení vykonávajúci trest 1. 

nápravnovýchovnej skupine. Rozkazom Ministra spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 



  

22/1998 bolo Otvorené a polootvorené oddelenie - Sabová so sídlom v Rimavskej Sobote 

organizačne pričlenené k Ústavu na výkon trestu odňatia slobody - Želiezovce. Táto 

organizačná zmena sa udial ku dňu 1.1.1999. 

Na základe rozhodnutia Ministra spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle zákona 

číslo 475/2005 Z.z. o výkone tretu odňatia slobody sa považuje za nezlučiteľnú formu 

existencia otvoreného a polootvoreného oddelenia v rámci jedného ústavu, pre to sa 

Otvorené a polootvorené oddelenie - Rimavská Sobota, Sabová zrušila a vzniklo Otvorené 

oddelenie - Rimavská Sobota, Sabová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

2 VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY, SOCIÁLNE 

ZAOBCHÁDZANIE S ODSÚDENÝMI 

 

V roku 1995 v Ženeve na 1. kongrese o prevencií zločinnosti a o zaobchádzaní 

s páchateľmi bili schválené Minimálne štandardné pravidlá pre zaobchádzanie 

s väznenými osobami a tiež sa inštitucionalizovala postpenitenciárna starostlivosť 

a zaviedlo sa, že štát bude povinný poskytovať sociálnu starostlivosť. Cieľom 

zaobchádzania je podľa Minimálnych štandardných pravidiel vypestovať vôľu 

a schopnosti, ktoré umožnia odsúdenému po prepustení dodržiavať zákony, aby sa vedel 

o seba postarať, rozvoj zmyslu pre zodpovednosť a sebaúcty. 

 

2.1 Novela zákona o výkone trestu odňatia slobody 
 
 
Dňa 1. apríla 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o výkone trestu odňatia slobody 

vykonaná zákonom č. 93/2008 Z. z.. Novela prináša zmeny v úprave niektorých 

finančných náležitostí odsúdených, ktoré súvisia s rozdelením dôchodku a niektorých 

dávok sociálneho poistenia, so zrážkami z pracovnej odmeny odsúdených, s poradím 

zrážok na úhradu pohľadávok, novelou sa ďalej čiastočne upúšťa od postupu podľa 

Správneho poriadku v disciplinárnych konaniach.  

Dňa 1. apríla 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 93/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody (ďalej v texte len „novela zákona 

o výkone trestu odňatia slobody" alebo len „novela").  

Novelou zákona o výkone trestu odňatia slobody sa vypustila výnimka, na základe ktorej 

sa psychologické vyšetrenie osobnosti nevykonávalo u odsúdených so zvyškom trestu 

kratším ako šesť mesiacov. Na účely zabezpečenia činností súvisiacich s účelom výkonu 

trestu je Zbor väzenskej a justičnej stráže SR (ďalej v texte len „ZVaJS SR") oprávnený 

spracovávať osobné údaje odsúdených v rozsahu identifikačných znakov a v tejto 

súvislosti novela spresňuje povinnosť odsúdených podrobiť sa na výzvu psychologickému 

vyšetreniu psychológovi v ústave a úkonom súvisiacim s odobratím fyzických, 

fyziognomických a biologických identifikačných znakov. 

Novela zákona o výkone trestu odňatia slobody spresňuje úpravu týkajúcu sa 

dekompenzačnej cely, pričom uvedený pojem nahrádza pojmom kompenzačná miestnosť. 

Odsúdený sa do tejto miestnosti umiestni len na nevyhnutne potrebný čas, a to za účelom 



  

kompenzácie stavu nekontrolovaného správania, pokiaľ neskončia prejavy takéhoto 

správania. Nejedná sa teda o miestnosť určenú na ubytovanie odsúdeného a jej interiér 

musí byť stavebne riešený bez akýchkoľvek ostrých hrán a výčnelkov, pričom 

kompenzačná miestnosť musí spĺňať aj požiadavky na umelé osvetlenie, tepelno-vlhkostnú 

mikroklímu a vykurovanie.  

Novela spresňuje povinnosť lekára informovať riaditeľa ústavu o vážnom ochorení alebo 

zranení odsúdeného, ktoré ohrozuje jeho život alebo zdravie, pričom riaditeľ ústavu po 

novom informuje o skutočnostiach týkajúcich sa vážneho ochorenia alebo zranenia 

odsúdeného osoby, ktoré majú právo byť informované o zdravotnom stave odsúdeného až 

na základe ich podnetu a nie automaticky. 

V úprave používania telefónu odsúdeným novela ruší prítomnosť príslušníka ZVaJS SR pri 

telefonovaní odsúdeného a zavádza oprávnenie ZVaJS SR upraviť rozsah a čas prístupu 

odsúdeného k telefónnemu automatu v ústavnom poriadku, pričom odsúdený má právo 

telefonovať blízkym osobám najmenej dvakrát za mesiac v trvaní 15 minút a môže volať 

najviac piatim osobám, ktoré uvedie vo svojej písomnej žiadosti. Novela súčasne 

oprávňuje ZVaJS SR hovor odsúdeného kontrolovať prostredníctvom kamery a 

elektronicky zaznamenávať údaje o priebehu hovoru, pričom tento záznam môže 

obsahovať len údaje o volaných telefónnych číslach, čase a dĺžke hovoru a 

pretelefonovanej finančnej čiastke. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch 

povoliť odsúdenému telefonovať aj s inou osobou, alebo v inom než ústavným poriadkom 

vyhradenom čase. Náklady spojené s použitím telefónu uhrádza odsúdený. 

Novela prináša spresnenia aj v úprave týkajúcej sa korešpondencie, pričom súčasne 

zakotvuje, že výkon práva odsúdeného odosielať a prijímať korešpondenciu v mene 

odsúdeného počas výkonu trestu odňatia slobody zabezpečuje ústav. Novela zákona o 

výkone trestu odňatia slobody ustanovuje, že povolená hmotnosť a rozmery 

korešpondencie sú určené v zmysle podmienok platných pre poštové služby upravených 

zákonom č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov. V úprave 

prijímania balíkov prináša novela rozšírenie obmedzení odsúdeného. V balíku 

adresovanému odsúdenému zakazuje zasielať (okrem iného) aj akékoľvek potraviny a 

nápoje, ktoré možno považovať za zdraviu škodlivé potraviny v zmysle osobitného 

predpisu (ktorým je zákon o potravinách), alebo ktoré sa nimi môžu prepravou v balíku 

stať, cigarety, tabak a iné tabakové výrobky a akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v 

originálnom obchodnom balení, alebo boli technologicky spracované akýmkoľvek 

spôsobom konzervovania v domácich podmienkach, napríklad zaváraním v sklenených, 



  

plastových alebo kovových obaloch sterilizáciou, solením, prisladzovaním, sušením, 

údením, mrazením a podobne. Ak balík obsahuje niektorú z vyššie zakázaných vecí a taká 

vec sa vracia odosielateľovi prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa podľa 

podmienok platných pre poštové služby upravených zákonom č. 507/2001 Z. z. o 

poštových službách v znení neskorších predpisov. 

Novela prináša zmenu aj v úprave prijímania peňažných prostriedkov a nakladania s nimi, 

pričom odsúdený môže peňažné prostriedky účtované a evidované ústavom na jeho konte 

použiť len na nákup základných potrieb osobnej hygieny a ďalších potrieb osobnej hygieny 

a základných potrieb na korešpondenciu, na úhradu pohľadávok, súdnych poplatkov a 

správnych poplatkov, na nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného 

poistenia bezplatne a na úhradu nevyhnutných nákladov za služby súvisiace s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ak odsúdený v predchádzajúcom kalendárnom 

mesiaci neuhradil zrážku najmenej v sume požadovaného čerpania peňažných prostriedkov 

na pohľadávky spojené s výkonom väzby a výkonom trestu a na pohľadávky ostatných 

oprávnených osôb evidovaných v ústave.  

Precíznejšie sa upravuje prijímanie peňažných prostriedkov a nakladanie s nimi aj v tom 

smere, že sa ustanovujú podmienky, za splnenia ktorých môže odsúdený čerpať úložné z 

čistej pracovnej odmeny a úložné po rozdelení nemocenských dávok a úrazových dávok, 

pričom toto čerpanie je možné len vtedy, ak úhrn prevyšuje 50% zo sumy životného 

minima stanovenej zákonom o životnom minime. Novelizáciou sa precizuje aj doterajšia 

právna úprava týkajúca sa rozdelenia dôchodku a rozširuje sa o rozdelenie niektorých 

dávok sociálneho poistenia. Ustanovuje sa postup ústavu v prípade, ak orgán sociálneho 

poistenia, dôchodková správcovská spoločnosť či poisťovňa zašle odsúdenému zvyšok 

dôchodku a percentuálne sa určuje spôsob rozdelenia dôchodku na vreckové (ktoré takto 

tvorí 12% z dôchodku) a úložné (ktoré tvorí zostatok z dôchodku). Ak odsúdenému 

vznikne nárok na dôchodok v priebehu kalendárneho mesiaca, orgán sociálneho poistenia, 

dôchodková správcovská spoločnosť či poisťovňa ústavu poukáže z dôchodku pomernú 

časť sumy na náhradu trov výkonu trestu. Ustanovuje sa postup v prípade, ak orgán 

sociálneho poistenia, dôchodková správcovská spoločnosť či poisťovňa prizná 

odsúdenému dôchodok so spätnou platnosťou a odsúdený má za toto obdobie na základe 

výkonu rozhodnutia povinnosť nahradiť trovy výkonu trestu. Preplatok trov náhrady 

výkonu trestu z dôchodku ústav zašle po prepustení príjemcovi dôchodku. 

V súlade so zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zakotvuje novela povinnosť 

odsúdeného oznamovať vznik úrazu alebo nebezpečnej udalosti. Právnická osoba alebo 



  

fyzická osoba, v priestoroch, kde pracujú odsúdení, je povinná zabezpečiť bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci v súlade s osobitnými predpismi a zmluvou uzavretou s ústavom.  

Novela ukladá odsúdenému aj ďalšiu novú povinnosť nosiť preukaz. Definuje preukaz 

odsúdeného, ktorý je určený na identifikáciu odsúdeného, reguláciu jeho pohybu a 

uplatnenie niektorých práv odsúdeného, najmä telefonovania a nákupu potravín a vecí 

osobnej potreby. Pre tieto účely musí preukaz obsahovať základné identifikačné znaky 

obvineného (fotografiu, meno, priezvisko, základné číslo a čiarový kód obvineného). 

Novela spresňuje podmienky výkonu práce odsúdených, ktorí nesmú byť školení na práce 

s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými látkami, pričom s inými 

nebezpečnými látkami môžu odsúdení pracovať iba vo výnimočnom prípade pod 

dohľadom príslušníka alebo zamestnanca ZVaJS SR. 

Novela zákona o výkone trestu odňatia slobody precíznejšie upravuje postup ZVaJS SR pri 

odvádzaní zrážok z pracovnej odmeny odsúdeného. ZVaJS SR z hrubej pracovnej odmeny 

odsúdeného vykonáva a odvádza zrážky. Zostatok je čistá pracovná odmena, z ktorej sa 

vykonávajú zrážky, ak je tento zostatok vyšší ako 5% zo sumy životného minima, a to vo 

výške ustanovenej novelou a v určenom poradí na úhradu (1) výživného na osoby, voči 

ktorým má odsúdený vyživovaciu povinnosť výživného na úhradu nákladov pri 

starostlivosti o dieťa v ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchove, (2) trov výkonu 

trestu, (3) pohľadávok na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu voči odsúdenému, (4) 

pohľadávok ostatných oprávnených vedených voči odsúdenému. Novela pri jednotlivých 

zrážkach určuje nielen rozsah zrážok, ale v prípade odsúdených rozlišuje aj to, či odsúdený 

má alebo nemá vyživovaciu povinnosť, pričom u odsúdených s vyživovacou povinnosťou 

ustanovuje zrážky v menšej výške. Po vykonaní zrážok sa zostatok čistej pracovnej 

odmeny rozdelí na úložné, ktoré slúži odsúdenému na vykonávanie potrebných finančných 

operácií po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a vreckové, ktoré je určené na 

uspokojovanie osobných potrieb odsúdeného počas výkonu trestu odňatia slobody. Ak 

výška čistej pracovnej odmeny bude nižšia ako 5% zo sumy predstavujúcej životné 

minimum, ďalšie zrážky sa nevykonávajú a jej zostatok sa použije na úhradu trov výkonu 

trestu odsúdeného. Pre poradie zrážok určených na úhradu pohľadávok je rozhodujúci deň, 

kedy bolo ústavu doručené rozhodnutie riaditeľa ústavu, nariadenie výkonu rozhodnutia 

súdom alebo exekučný príkaz. Ak má niekoľko pohľadávok rovnaké poradie a zrážka 

nestačí na ich úplné uspokojenie, uspokoja sa pomerne. Ak osoba, voči ktorej bol 

nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi do výkonu trestu odňatia slobody, 

postupuje sa podľa Občianskeho súdneho poriadku (konkrétne podľa jeho ustanovení § 



  

293 až 295), pričom za mzdu povinného sa považuje pracovná odmena, ak z nej možno 

uspokojiť pohľadávku. Ak bol odsúdený premiestnený do iného ústavu, tento ústav preberá 

výkon rozhodnutia zrážkami z jeho čistej pracovnej odmeny. Zmena ústavu nemá vplyv na 

poradie vymáhaných pohľadávok a táto skutočnosť sa nepovažuje ani za zmenu platiteľa 

mzdy (napríklad v zmysle § 293 až 296 Občianskeho súdneho poriadku). 

V konaní o disciplinárnom previneniach odsúdených novela prináša čiastočné upustenie od 

postupu podľa Správneho poriadku a toto konanie upravuje tak, aby bol tento postup 

efektívnejší a čo najmenej administratívne náročný. Novela aj po zmenách v ustanovení § 

52 zákona o výkone trestu odňatia slobody určuje, že odsúdený je disciplinárne 

zodpovedný za disciplinárne previnenie, ktorým je zavinené nesplnenie alebo porušenie 

povinnosti alebo zákazu podľa tohto zákona, predpisov na jeho vykonanie alebo ústavného 

poriadku odsúdeným. Novela uvedené vymedzenie rozširuje ešte o konanie, ktoré má 

znaky priestupku. Za disciplinárne previnenie možno odsúdenému uložiť disciplinárne 

tresty, a to (1) pokarhanie, (2) zákaz telefonického volania až na dobu troch mesiacov (pri 

ktorom novela ustanovuje, že ak pred uložením disciplinárneho trestu zákazu telefónneho 

volania bola odsúdenému udelená disciplinárna odmena, táto sa vykoná až po vykonaní 

uloženého disciplinárneho trestu), (3) zákaz najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej 

potreby a iných vecí okrem základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných 

potrieb na korešpondenciu, (4) umiestnenie do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase 

až na dobu 20 dní, (5) celodenné umiestnenie do uzavretého oddielu až na dobu 20 dní, (6) 

umiestnenie do samoväzby až na dobu 20 dní, (7) prepadnutie veci. Pri disciplinárnych 

trestoch novela vypúšťa trest vo forme zníženia vreckového až o jednu tretinu na dobu až 

troch kalendárnych mesiacov (novelou sa ruší aj disciplinárna odmena vo forme zvýšenia 

vreckového až o jednu tretinu na dobu až troch kalendárnych mesiacov) a taktiež ruší 

možnosť uložiť trest v podobe zákazu sledovať televíziu okrem hlavných spravodajských a 

vybraných vzdelávacích programov až na dobu troch mesiacov. Za konanie, ktoré má 

znaky priestupku, ktorého sa odsúdený dopustil počas výkonu trestu, možno odsúdenému 

uložiť v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi (napríklad zákonom 

o priestupkoch) tresty, a to (1) pokarhanie, (2) pokuta, (3) prepadnutie veci. V tejto úprave 

novela miesto pôvodného napomenutia zakotvuje pokarhanie a vypúšťa možnosť uloženia 

trestu v podobe zákazu činnosti. 

O disciplinárnom previnení odsúdeného sa pred uložením disciplinárneho trestu spíše 

záznam na predpísanom tlačive. Zo záznamu musia byť zrejmé údaje o disciplinárnom 

previnení, najmä označenie miesta, času, spôsobu jeho spáchania, okolnosti, za ktorých 



  

bolo disciplinárne previnenie spáchané. Záznam o uložení disciplinárneho trestu sa po jeho 

vykonaní založí do osobného spisu odsúdeného a uloženie disciplinárneho trestu, jeho 

druh, dôvod a dátum uloženia sa zaznamená do osobnej karty odsúdeného. Pred uložením 

disciplinárneho trestu musia byť objasnené okolnosti spáchania disciplinárneho previnenia 

a preukázaná vina odsúdeného. Odsúdenému sa pred uložením disciplinárneho trestu musí 

umožniť, aby sa k veci vyjadril. Vyjadrenie odsúdeného sa uvedie na predpísanom tlačive 

a predloží sa mu na podpis a ak odsúdený odmietne vyjadrenie podpísať, príslušník ZVaJS 

SR v prítomnosti tretej osoby uvedie túto skutočnosť na predpísanom tlačive, pripojí 

dátum, svoj podpis, meno a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis. Pri rozhodovaní 

o uložení disciplinárneho trestu sa prihliada najmä na povahu a závažnosť disciplinárneho 

previnenia, spôsob jeho spáchania, následky a okolnosti, za ktorých bol spáchaný, mieru 

zavinenia, pohnútky a doterajší postoj odsúdeného k plneniu povinností. Disciplinárny trest 

možno odsúdenému uložiť do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel 

ktorýkoľvek príslušník alebo zamestnanec ZVaJS SR v ústave, najneskôr však do jedného 

roka odo dňa jeho spáchania. Novela zákona o výkone trestu odňatia slobody teda 

zakotvila miesto dvojročnej objektívnej lehoty kratšiu, jednoročnú lehotu. Aj po novele 

možno odsúdenému uložiť za disciplinárne previnenie len jeden disciplinárny trest a toto 

obmedzenie neplatí, ak sa ukladá disciplinárny trest prepadnutia veci. Novela ustanovila i 

možnosť previnenie odsúdeného riešiť aj pohovorom bez uloženia disciplinárneho trestu, a 

to v prípade, ak disciplinárne previnenie nie je závažné, alebo ak sa odsúdený takéhoto 

konania dopustil prvýkrát, v prípade tohto postupu príslušník ZVaJS SR urobí o pohovore 

záznam v osobnej karte obvineného a na predpísanom tlačive. 

Rozdielny postup je v prípade, ak sa má uložiť sankcia za konanie, ktoré má znaky 

priestupku, v takom prípade sa postupuje podľa zákona o priestupkoch. Ak konanie, ktoré 

má znaky priestupku, spáchané počas výkonu trestu bolo predmetom prešetrovania iného 

orgánu, lehota na uloženie disciplinárneho trestu začína plynúť dňom, keď sa ktorýkoľvek 

z príslušníkov zboru s disciplinárnou právomocou dozvedel o výsledku vyšetrovania. 

Novela v zákone o výkone trestu odňatia slobody prináša okrem úpravy ustanovenia § 59 

aj nové ustanovenia § 59a až 59f, ktoré sa taktiež týkajú disciplinárneho konania. V 

ustanovení § 59a zákona o výkone trestu odňatia slobody novela demonštratívnym 

výpočtom ustanovuje, že v konaní o disciplinárnom previnení je dôkazným prostriedkom 

všetko, čo môže prispieť k objasneniu skutku, najmä vlastné zistenia príslušníka ZVaJS SR 

alebo zamestnanca ZVaJS SR, výpoveď odsúdeného alebo inej osoby, vec, listina a 

obhliadka. Dôkazy musia byť označené konkrétne, a to takým spôsobom, aby ich bolo 



  

možné preveriť. Ak je dôkazným prostriedkom výpoveď svedka, uvedie sa stručný obsah 

výpovede s jeho vlastnoručným podpisom. Ak je to potrebné na objasnenie skutku, 

príslušník ZVaJS SR je oprávnený zaistiť vec alebo listinu na nevyhnutne potrebnú dobu. 

Priznanie odsúdeného nezbavuje príslušníkov ZVaJS SR povinnosti preskúmať a 

dostupnými prostriedkami preveriť všetky okolnosti skutku. 

V zmysle nového ustanovenia § 59b zákona o výkone trestu odňatia sa uloženie 

disciplinárneho trestu vykoná rozhodnutím na predpísanom tlačive. Rozhodnutie sa oznámi 

ústnym vyhlásením rozhodnutia odsúdenému, ak sa odsúdený vzdá nároku na doručenie 

písomného vyhotovenia rozhodnutia a ak odsúdený o to požiada, doručí sa mu písomné 

vyhotovenie rozhodnutia, pričom deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia. 

Odsúdený potvrdí ústne vyhlásenie, alebo doručenie písomne vyhotoveného rozhodnutia 

podpisom a ak to odmietne, príslušník ZVaJS SR v prítomnosti tretej osoby uvedie túto 

skutočnosť na predpísanom tlačive, pripojí dátum, svoj podpis, meno a priezvisko 

prítomnej tretej osoby a jej podpis (ide o rovnaký postup ako v prípade, ak odsúdený 

odmietne podpísať vyjadrenie pred uložením disciplinárneho trestu). Proti rozhodnutiu o 

uložení disciplinárneho trestu možno v súlade s ustanovením § 59c až § 59e zákona o 

výkone trestu odňatia slobody podať opravný prostriedok. Opravným prostriedkom proti 

rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu je sťažnosť. Odsúdený má právo do troch dní 

odo dňa oznámenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu podať proti nemu 

sťažnosť. Odkladný účinok má len sťažnosť proti disciplinárnemu trestu prepadnutia veci a 

sťažnosť, pri ktorej tak ustanovuje osobitný predpis (napríklad § 70 Trestného poriadku). 

Proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu prepadnutia veci za disciplinárne 

previnenie a rozhodnutiu o zhabaní veci môže podať sťažnosť odsúdený a osoba, ktorej sa 

rozhodnutie o zhabaní veci priamo týka. O sťažnosti rozhodne do piatich pracovných dní 

od jej podania najbližšie nadriadený toho, kto rozhodnutie napadnuté sťažnosťou vydal. 

Sťažnosť proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu možno podať písomne alebo 

ústne príslušníkovi ZVaJS SR, ktorý disciplinárny trest uložil alebo jeho nadriadenému. 

Ak bola sťažnosť podaná písomne, vyznačí sa na nej dátum jej prevzatia príslušníkom 

ZVaJS SR. O sťažnosti podanej ústne sa urobí záznam na predpísanom tlačive, v ktorom sa 

uvedú dôvody sťažnosti a dátum podania. 

Ak je sťažnosť proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu podaná v lehote, 

príslušník ZVaJS SR, ktorý je oprávnený rozhodnúť o sťažnosti proti rozhodnutiu o 

uložení disciplinárneho trestu, je povinný preskúmať najmä, či sa disciplinárne previnenie 

stalo, či ho spáchal odsúdený, či skutok je disciplinárnym previnením. Súčasne preskúma, 



  

či nebola prekročená disciplinárna právomoc príslušníka ZVaJS SR, ktorý disciplinárny 

trest uložil. Príslušník ZVaJS SR, ktorý je oprávnený rozhodnúť o sťažnosti proti 

rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu (1) zamietne sťažnosť, ak bola podaná 

oneskorene, (2) zamietne sťažnosť, ak je spáchanie disciplinárneho previnenia odsúdeným 

a jeho zavinenie preukázané a uložený disciplinárny trest je úmerný závažnosti spáchaného 

disciplinárneho previnenia, (3) zmierni disciplinárny trest, ak je spáchanie disciplinárneho 

previnenia odsúdeným preukázané, ale uložený disciplinárny trest je vzhľadom k 

závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia neprimerane prísny, (4) zruší 

rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu, ak neboli dostatočne objasnené všetky 

skutočnosti, ktoré sú pre uloženie disciplinárneho trestu významné, alebo ak sú doterajšie 

dôkazy pre rozhodnutie nedostatočné a vráti vec na opätovné disciplinárne konanie 

príslušníkovi ZVaJS SR, ktorý disciplinárny trest uložil. V ďalšom konaní nemôže dôjsť k 

zmene rozhodnutia v neprospech odsúdeného. Proti novému rozhodnutiu o uložení 

disciplinárneho trestu má odsúdený právo podať sťažnosť, (5) zruší rozhodnutie o uložení 

disciplinárneho trestu, ak nie je preukázané, že sa odsúdený disciplinárneho previnenia 

dopustil. V novom ustanovení § 59f zákona o výkone trestu odňatia slobody novela 

upravuje inštitút započítania disciplinárneho trestu. Pri zmene alebo zrušení rozhodnutia o 

uložení disciplinárneho trestu podľa bodov (3) a (4) predchádzajúceho textu sa pôvodne 

uložený disciplinárny trest, ak už bol sčasti vykonaný, započíta do novouloženého 

disciplinárneho trestu. Ak započítanie nie je možné, prihliadne sa na túto skutočnosť pri 

stanovení druhu a výmery novoukladaného disciplinárneho trestu. Novela taktiež upravuje, 

že o odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho 

trestu rozhoduje príslušník ZVaJS SR, ktorý o jeho uložení rozhodol, alebo príslušník 

ZVaJS SR s vyššou disciplinárnou právomocou, pričom záznam o upustení alebo 

odpustení sa vykoná do osobnej karty odsúdeného. Novelou sa vykonali zmeny aj v 

inštitúte zahladenia disciplinárneho trestu. Disciplinárny trest sa zahladí, ak odsúdený po 

dobu jedného roka od vykonania rozhodnutia o disciplinárnom treste riadne plní svoje 

povinnosti a o zahladenie požiada. Ak bolo odsúdenému uložených viac disciplinárnych 

trestov popri sebe, nemožno ich zahladiť, kým neuplynie doba na zahladenie 

disciplinárneho trestu uvedená v predchádzajúcej vete, ak bol uložený. Ak odsúdený spĺňa 

podmienky na udelenie disciplinárnej odmeny, môže mu príslušník ZVaJS SR, ktorý 

disciplinárny trest uložil, alebo príslušník ZVaJS SR s vyššou disciplinárnou právomocou 

namiesto jej udelenia zahladiť disciplinárny trest aj pred uplynutím lehoty jedného roku, 

nie však skôr ako tri mesiace po výkone disciplinárneho trestu. 



  

Novela prináša zmenu aj v tom, že o prijatí cudzinca do výkonu trestu odňatia slobody má 

ústav povinnosť informovať príslušný konzulárny úrad štátu, ktorého je odsúdený 

občanom, len v takom prípade, ak o to odsúdený cudzinec požiada. 

Ustanovuje sa, že ak odsúdenému, ktorý nemá peňažné prostriedky, bola poskytnutá 

zdravotná starostlivosť a z rozpočtu ústavu mu nebol poskytnutý nenávratný peňažný 

príspevok, je povinný nahradiť ju na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu. 

Novela ďalej taxatívne určuje prípady, kedy môže ústav a generálne riaditeľstvo ZVaJS SR 

trvale upustiť od vymáhania zavinených a zvýšených trov spojených s výkonom trestu 

(napríklad, ak je zrejmé, že majetok odsúdeného nepostačí ani na čiastočné uspokojenie 

pohľadávky či v prípade, ak k uspokojeniu pohľadávky nemohlo dôjsť ani vymáhaním od 

dedičov odsúdeného). Povinné trvalé upustenie od vymáhania týchto trov novela stanovuje 

pre prípad, ak sa pohľadávka spojená so zavinenými a zvýšenými trovami výkonu trestu 

premlčala a odsúdený vzniesol námietku premlčania. Na trvalé upustenie od vymáhania 

pohľadávky vyššej ako desaťnásobok minimálnej mzdy sa vyžaduje súhlas MS SR. 

Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky spojenej so zavinenými a 

zvýšenými trovami výkonu trestu musí obsahovať najmä právny dôvod vzniku 

pohľadávky, výšku pohľadávky a dôvody upustenia od vymáhania pohľadávky, pričom na 

vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje Správny poriadok a toto rozhodnutie nie je 

preskúmateľné súdom, čo rovnako platí aj o rozhodnutí o odpustení pohľadávky spojenej 

so zavinenými a zvýšenými trovami výkonu trestu a náhradou škody na majetku štátu v 

správe ústavu, ktoré môže na základe písomnej žiadosti odsúdeného odpustiť riaditeľ 

ústavu. O trvalom upustení od vymáhania pohľadávky sa odsúdený neupovedomuje. Právo 

vymáhať pohľadávky na základe rozhodnutí o zavinených a zvýšených trovách výkonu 

trestu a sume určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu sa premlčí po 

troch rokoch po uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti. 

Novela upúšťa od požiadavky na úradné osvedčenie dokladov, ktorými sa preukazuje 

vzťah k osobe odsúdeného (príbuzenský alebo vzťah druha a družky). 

Novela spresňuje a dopĺňa aj splnomocňovacie ustanovenia, v zmysle ktorých je MS SR 

splnomocnené na úpravu podrobností taxatívne vymenovaných v § 102 zákona o výkone 

trestu odňatia slobody (napríklad na úpravu podrobností o nosení preukazu odsúdeného, o 

určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odsúdených, o zrážkach z čistej pracovnej 

odmeny, nemocenských dávok a úrazových dávok, o postupe ústavu s čistou pracovnou 

odmenou, nemocenskými dávkami a úrazovými dávkami odsúdeného v prípadoch, ak tieto 



  

nepodliehajú zrážkam, o použití vreckového a úložného či o zrážkach a rozdeľovaní 

dôchodkov odsúdených). (http://www.ulclegal.com) 

 

2.2 Penitenciárne vedné disciplíny a ich uplatnenie 

 

V penitenciárnej praxi je využívaných viacero vedných disciplín, ktoré sú ako celok 

začlenené do penitenciárnej vedy – penológie. Patrí sem právo a osobitne penitenciárne 

právo, penitenciárna psychológia, penitenciárna pedagogika. V penitenciárnej praxi sa tiež 

uplatňuje psychiatria a sociológia. 

Penológia sa zaoberá výkonom trestu odňatia slobody v celom rozsahu, všetkými javmi, 

zákonitosťami a procesmi v reálnych penitenciárnych súvislostiach. Spoločenský vývoj 

v minulých storočiach napredoval tak prudko, že vzhľadom na rast zločinnosti a pomerne 

nízku efektivitu trestu odňatia slobody a nesporne aj možnosti kriminálnej nákazy a jej 

rastu práve vo väzení viedli odborníkov k hľadaniu ďalších, účinnejších, menej 

riskantných a menej nákladných spôsobov trestania a predchádzania zločinnosti. Rozšíril 

sa systém trestov a to najmä o zákaz činnosti, verejnoprospešné práce, probácia a začali sa 

používať tresty neurčitého trvania s ochrannou respektíve zabezpečovacou funkciou. 

Vznikla nová spoločenská potreba rozšíriť predmet vedeckého bádania nielen na trest 

odňatia slobody, ale aj na všetky trestnoprávne následky trestného činu. Trest bol 

predmetom skúmania trestného práva ale veda trestného práva neskúma a ani nemôže 

skúmať mimo právne aspekty trestu. Tieto skúmali iné, dielčie vedné disciplíny, tak ako to 

bolo uvedené aj v prípade trestu odňatia slobody. Po roku 1989 sa začala na právnických 

fakultách prednášať nová vedná disciplína penológia. Penológia sa začala vyvíjať v lone 

kriminológie, by mal v určitom jednotnom systéme skúmať všetky reálne súvislosti 

trestov. Pritom musí vychádzať zo skutočnosti, že trest je len jedným z prostriedkov boja 

proti zločinnosti a jeho miesto, ako aj úlohy v tomto zápase si určuje kriminológia sama. 

(Benčík, Seman, 1980) 

Vychádza zo všeobecnej teórie trestu, ale snaží sa  riešiť ďalšie problémy súvisiace 

s organizáciou, riadením, hospodárskym zabezpečením, pričom využíva poznatky 

pedagogiky, psychológie, sociológie, medicíny, menežmentu.  

Vedu o treste nazval podľa profesora Ferenca Finkeyho prvýkrát penológiou americký 

odborník na väzenstvo Lieber. (Finkey, 1904) 

Za penitenciárne právo považujeme tie časti práva, ktorých náplňou je právne 

vymedzenie obsahu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Zaoberá sa najmä 



  

tvorbou a úpravou právnych noriem a tak zaisťuje realizáciu požiadaviek a cieľov 

penitenciárnej politiky štátu. Jeho úlohou je, okrem tvorby právnych predpisov, tiež na 

základe penitenciárnych skúseností vymedziť na základe na základe doterajších skúseností 

a experimentov nové formy a prostriedky s cieľom zefektívnenia zaobchádzania 

s odsúdenými. 

Penitenciárna pedagogika, ako aj pedagogika vôbec, má veľmi blízky vzťah ku 

psychológii, ktorá sa zaoberá problematikou penitenciárneho zaobchádzania v špecifických 

oblastiach a počíta aj s aktívnym zapojením odsúdených do procesu výchovy. Do tohto 

procesu je zapojený samosprávny prvok vo výkone trestu. Tento prvok nadobúda osobitý 

význam najmä pri výkone trestu v polootvorených a otvorených oddeleniach, kde si 

samospráva pod dohľadom pedagógov a vychovávateľov si sama určuje prostriedky 

výchovy. Penitenciárna pedagogika skúma:   

a) osobnosť odsúdeného a jeho individuálne zvláštnosti, vývoj osobnosti, 

delikventného chovania alebo správania, prognózuje ďalšie sociálne správanie 

b) individuálne psychologické a sociálne problémy života v penitenciárnom zariadení, 

problematika individuálnych a skupinových vzťahov, vzťahy medzi odsúdenými 

a personálom 

c) psychologické aspekty penitenciárnej výchovy, vplyv jej foriem a metód na 

psychiku a správanie odsúdených 

d) využíva formy a prostriedky psychokorektívneho pôsobenia odsúdených - 

individuálnych i skupinových – ktoré sú súčasťou penitenciárneho zaobchádzania 

(Novák, 1984) 

 

Hlavným poslaním penitenciárnej pedagogiky je stanovenie a vedecké spracovanie 

účinných metód a prostriedkov nápravy a výchovného pôsobenia na odsúdených vo 

všeobecnosti. Najdôležitejšou úlohou sa stáva určenie a vedecké zdôvodnenie účinných 

metód a prostriedkov penitenciárneho zaobchádzania s odsúdenými v procese výkonu 

trestu a ochranných opatrení. Hlavné výchovné metódy vo výkone trestu sa používajú: 

režimové ovplyvňovanie, zamestnanie odsúdených, vzdelávanie, kultúrno-osvetová práca, 

duchovná starostlivosť, ale aj liečebno-výchovné metódy.   

Veľmi významnou vednou disciplínou je penitenciárna psychológia. Je to odvetvie 

psychológie, ktorá využíva psychologické metódy a prostriedky, ale aj poznatky 

o psychike obvinených a odsúdených pri riešení aktuálnych problémov penitenciárneho 



  

zaobchádzania v rámci výkonu trestu, ochrannej výchovy a ochranného liečenia. (Čepelák 

1981)  

Veľký počet odsúdených prejavuje odchýlky od psychickej normy formou rôznych neuróz, 

psychických porúch ako následku nadmerného užívania alkoholu, v poslednom období 

tiež, organické poškodenia centrálnej nervovej sústavy. Veľa výchovných problémov 

spôsobujú psychopatický jedinci s poruchami správania, preto sú dôležité poznatky 

z medicíny a psychiatrie, ktoré pomáhajú personálu spoznávať osobitosti správania týchto 

osôb a zvládať možnosti zaobchádzania s nimi. S lekármi je potrebná spolupráca najmä pri 

riešení problémov spojených zo seba poškodzovaním, simuláciami a pod. 

Penitenciárna psychológia sa však zameriava aj na skúmanie sociálno-psychologických 

javov, ktoré s výkonom trestov a ochranných opatrení súvisí. Sú to vzťahy medzi 

odsúdenými, chovancami a pacientmi navzájom, tak v skupinách a kolektívoch, ako aj 

vzťahy odsúdených k pracovníkom penitenciárnych, výchovných a liečebných zariadení, 

ako aj vyťahy jednotlivcov voči skupinám a ich jednotlivým členom i mimo 

penitenciárneho, či výchovného alebo liečebného zariadenie. Z psychologického hľadiska 

skúma proces zaobchádzania s odsúdenými, skúma zvláštnosti ich správania sa v súvislosti 

s adaptáciou na život v podmienkach nútenej izolácie a vypracúva základné zásady voľby 

a používania prostriedkov a metód zaobchádzania s cieľom zabezpečiť ich účinnosť. 

(Čepelák, 1971). 

Ak zhrnieme hore uvedené fakty tak môžme konštatovať že penitenciárna psychológia má 

riešiť psychologické predpoklady a podmienky efektívnosti zaobchádzania s odsúdenými. 

Má pomáhať pracovníkom väzenstva a iných výchovných zariadení zvládať náročné 

problémy kontaktu personálu s odsúdenými. 

Zo sociologického hľadiska ide taktiež o špecifickú oblasť, ktorá sa nedá zahrnúť do 

obvyklej sféry skúmania sociológie. Dnes sa tak väzenstvo, ako aj súvisiace oblasti výkonu 

ochranných opatrení čím ďalej, tým viac považujú za určitý druh sociálnych služieb, ktoré 

majú za úlohu zabezpečiť resocializáciu osôb, ktorým boli tieto sankcie uložené. Preto aj 

pri príprave personálu väzenských zariadení sa sústreďuje pozornosť na špecializovaných 

pracovníkov, ktorí majú tieto úlohy splniť. Aplikovaná oblasť sociológie ktorá sa zaoberá 

opätovným zaradením osôb prepustených z výkonu trestných sankcií vstúpila do 

penológie, ako jej integrálna súčasť, bez ktorej si poznatky modernej penológie nemožno 

predstaviť. (Bórik, 1980) 



  

Na záver môžeme konštatovať, že všetky vedné disciplíny, ktorých predmetom je výkon 

trestu odňatia slobody, tvoria súčasť jednej komplexnej vednej disciplíny, ktorá sa volá 

penológia a jeho účelom je zabezpečiť realizáciu filozofické a etické názory na trest. 

 

2.3 Penitenciárna starostlivosť  
 

Prevenciou zločinnosti vo všeobecnosti rozumieme prejavy takých aktivít, ktoré majú za 

následok likvidáciu zločinnosti alebo zníženie úrovne tohto javu v jeho kvantite a kvalite. 

Prevenciu možno klasifikovať podľa mnohých kritérií, pričom v kriminologickej literatúre 

je veľmi časté delenie na prevenciu primárnu, sekundárnu a terciárnu: 

a) prevencia primárna spočíva vo vypracovaní a realizácii hospodárskej, sociálnej, 

zdravotnej, vzdelávacej a legislatívnej politiky exekutívou štátu, ktorá chce aj 

prostredníctvom zodpovedajúcich opatrení vplývať na verejnú mienku. 

b) prevencia sekundárna sa zameriava na rizikové sociálne skupiny a jednotlivcov, na 

starostlivosť o osoby, ktoré majú poruchy správania. 

c) prevencia terciárna sa označuje aj ako prevencia recidívy a je vlastne obsahom 

postpenitenciárnej starostlivosti. Potreba špecifického prístupu k recidivistom 

pritom vyplýva z ich relatívne vysokého podielu na páchaní trestnej činnosti. 

(Madliak, J. a kol.,2005, s. 175 - 176) 

 

Samotnej postpenitenciárnej starostlivosti predchádza penitenciárna starostlivosť - ako 

jedna z foriem praktickej realizácie výchovného účelu trestu, ktorý spolu s ďalšími účelmi 

trestu vyplýva z trestného zákona, podľa ktorého má trest zabezpečiť ochranu spoločnosti 

pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí 

podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od 

páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa 

spoločnosťou. 

V rámci penitenciárnej starostlivosti sa tak už počas výkonu nepodmienečného trestu 

odňatia slobody ako prvá fáza vplývania spoločnosti na páchateľa využíva tzv. 

zaobchádzanie s odsúdeným. V zmysle zákona o výkone trestu odňatia slobody sa 

zaobchádzaním s odsúdeným rozumie súhrn aktivít, ktorých účelom je diferencovaným 

spôsobom zabezpečiť výkon práv a povinností podľa tohto zákona, podporovať a rozvíjať 

zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem, pozitívne 

osobnostné vlastnosti, úctu k iným, sebaúctu a pozitívny vzťah k rodine. Pri zaobchádzaní 



  

s odsúdeným sa dbá aj na obmedzovanie nepriaznivých vplyvov väzenského prostredia. Pri 

zaobchádzaní s odsúdeným sa na splnenie cieľov programu zaobchádzania, ktorý bol 

konkrétnemu odsúdenému vypracovaný určeným pedagógom, využívajú formy a metódy 

pedagogického a psychologického pôsobenia, metódy sociálnej práce, ústavný poriadok, 

disciplinárna právomoc, zaraďovanie do práce, vzdelávanie a kultúrno-osvetová činnosť.  

Zákon o výkone trestu odňatia slobody rozlišuje pri treste odňatia slobody medzi 

vonkajšou a vnútornou diferenciáciou. Vonkajšia diferenciácia je výkon trestu odňatia 

slobody určený súdom podľa stupňa stráženia a riadi sa zásadou, že čím je vyšší stupeň 

stráženia, tým väčší je rozsah obmedzení. Rovnako diferencovane je upravený aj výkon 

práv a formy zaobchádzania. Vnútorná diferenciácia určená už ústavom na výkon trestu 

odňatia slobody je umiestňovanie odsúdených do oddielov a skupín v rámci toho istého 

stupňa stráženia na zvýšenie účinnosti zaobchádzania s odsúdenými. Odsúdení umiestnení 

do oddielov alebo skupín sú spolu ubytovaní a spravidla aj spolu pracujú a podieľajú sa na 

plnení určených cieľov zaobchádzania.  

Pri zabezpečovaní penitenciárnej starostlivosti zohráva významnú úlohu aj penitenciárna 

psychológia a socioterapia, ktoré sa snažia o využitie psychologických poznatkov a metód 

na všeobecnej i špecifickej úrovni. Na všeobecnej úrovni ide o možnosti úpravy prostredia 

výkonu trestu, zmeny v organizácii ( napr. prvky komunitného systému), zavádzanie 

psychologických prvkov do činnosti odsúdených – v práci, vo voľnom čase, vo vzdelávaní. 

Na špecifickej úrovni ide o cielené a diferencované aplikovanie konkrétnych metód 

individuálnej a skupinovej psychoterapie, resp. socioterapie. Psychoterapia sa vo väzenstve 

uplatňuje v krízovej intervencii, dlhodobej starostlivosti o odsúdených s duševnými 

poruchami a v rámci štruktúrovaných terapeutických programov zameraných na liečbu 

závislostí či sexuálnych deviácií. Z psychických porúch a ochorení sa vo výkone trestu 

odňatia slobody najčastejšie vyskytujú abnormné reakcie u psychopatických osobností, 

psychogénne psychózy a zneužívanie psychotropných látok. (Heretik, A.,2004, s. 323, 

339) 

Za jeden z najúčinnejších prostriedok prevýchovy sa v penológii považuje zaraďovanie 

väzňov do práce a získavanie pracovných návykov, a to osobitne u mladých ľudí. Medzi 

väzňami je o prácu veľký záujem, keďže ich finančne motivuje a umožňuje im zarobiť si 

na základné pôžitky. Nepracujú najmä prestarnutí alebo chorí, malá časť je takých, ktorí 

nemajú pracovné návyky, lebo nikdy nepracovali. Zamestnávanie odsúdených zabezpečujú 

strediská vedľajšej hospodárskej činnosti. Výnos z práce väzňov slúži aj na čiastočné 

vykrytie nákladov na pobyt vo väzení. Problémom však zostáva, že príjem z vedľajšej 



  

hospodárskej činnosti ide do štátneho rozpočtu a nezostáva v rezorte napriek tomu, že 

ústavy na výkon trestu odňatia slobody majú náklady spojené s vytváraním pracovných 

príležitostí.  

Na druhej strane, jedným z faktorov, ktoré vo všeobecnosti značne sťažujú poskytovanie 

penitenciárnej starostlivosti, je preplnenosť väzníc.  

Nie každý človek, ktorý z výkonu trestu odchádza, má vytvorené vhodné podmienky pre 

svoj ďalší život. Poslaním sociálnych pracovníkov je pomáhať odsúdeným riešiť ich 

závažné, mnohokrát životne dôležité situácie, ktoré súvisia s ich návratom do civilného 

života. Keď sa prepustená osoba vracia z výkonu trestu odňatia slobody, je žiaduce aby si 

bola vedomá toho, že spoločnosť sa zaujíma o jej osud. Vyčleňovanie človeka, ktorý 

spáchal trestný čin, z jeho doterajšieho prostredia a skutočnosť, že po návrate sa na neho 

pozerá ako na cudzieho a nežiaduceho, môže viesť u odsúdených k spáchaniu nového 

trestného činu. (Strieženec, 1996) 

 

2.4 Postpenitenciárna starostlivosť  

 

Cieľom postpeniteciárnej starostlivosti je podporovať jedinca, ktorý bol prepustený 

z výkonu trestu odňatia slobody, jeho opätovnú socializáciu, a teda prevenciu recidívy. 

Druhý kongres prevencie zločinnosti, ktorý sa konal v roku 1960 v Londýne, uvádza, že 

hlavným cieľom postpenitenciárnej starostlivosti je adaptácia bývalého väzňa na život na 

slobode a jeho morálna podpora. Keďže táto fáza starostlivosti o odsúdeného nastupuje až 

po vykonaní trestu, po penitenciárnej starostlivosti, vžil sa pre jej označenie názov 

postpenitenciárna starostlivosť. Postpenitenciárnu starostlivosť tak môžeme 

charakterizovať ako súbor osobitných opatrení zo strany štátnych orgánov alebo 

spoločenských, charitatívnych a iných organizácií zameraných na dovŕšenie nápravy 

odsúdených a poskytnutie pomoci pri opätovnom začlenení do spoločnosti po prepustení 

z výkonu trestu odňatia slobody v záujme prevencie ich recidívy k trestnej činnosti. 

Obsahom postpenitenciárnej starostlivosti je súhrn pôsobenia rôznych foriem metód 

a prostriedkov pomoci a dozoru voči osobám prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody 

na princípe ich individuálnych potrieb. 

V zásade rozlišujeme 

- nútenú postpenitenciárnu starostlivosť, ktorá je vymedzená zákonom, nariadená 

súdom a realizovaná štátnymi orgánmi a 



  

- dobrovoľnú postpenitenciárnu starostlivosť, ktorá je založená na slobodnom 

rozhodnutí klienta a realizovaná zväčša mimovládnymi a charitatívnymi 

organizáciami.  

 

Postpenitenciárna starostlivosť má pomerne dlhú históriu. Predchádzala jej pomoc 

odsúdeným osobám  už počas výkonu trestu odňatia slobody prostredníctvom spolkov. 

Ako prvý takýto dobročinný spolok bol založený v roku 1776 vo Philadelpfii a v Európe to 

bolo v Dánsku v meste Odensee o rok neskôr. Postpenitenciárna starostlivosť sa od 

takýchto neformálnych aktivít postupne inštitucionalizovala (najprv v Írsku), kde sa 

stretávame s podmienečným prepustením, kde súčasťou tohto prepustenia boli tzv. 

probační úradníci, ktorí dozerali na život podmienečne prepusteného a hlásili každé jeho 

vybočenie z pokynov, ktoré mu súd určil . Po pražskom kriminologickom kongrese v r. 

1930 sa menia názory na potrebnosť postpenitenciálnej starostlivosti a čoraz dôraznejšie sa 

začína presadzovať myšlienka o kontinuite penitenciárnej a postpenitenciárnej 

starostlivosti. Povinná postpeniterciárna starostlivosť sa stala realitou pre mladistvých  

v Anglicku od 30. rokov 20. storočia, kde sa uplatňoval tzv. borstallský systém výkonu 

trestu odňatia slobody pre mladistvých.  

Aj v ČSSR boli pokusy o kompletizáciu postpenitenciárnej starostlivosti hlavne v 70. 

rokoch, kedy bol prijatý zákon o ochrannom dohľade. V dobrovoľnej forme sa realizovala 

cez z. č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. 

V súčasnosti postpenitenciárnu starostlivosť všeobecne upravuje zákon č. 195/1998 Z.z. 

o sociálnej pomoci v platnom znení, podľa ktorého sa sociálna pomoc poskytuje formou 

sociálnej prevencie a riešenia hmotnej alebo sociálnej núdze. Sociálnou prevenciou sa 

podľa jeho § 5 rozumie odborná činnosť na predchádzanie a na zabraňovanie príčin 

vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu 

alebo sociálneho vývinu občana.  

Obligatórnym spôsobom sa postpenitenciárna starostlivosť realizuje cez Trestný zákon 

a Trestný poriadok najmä prostredníctvom ochranného dohľadu, podmienečného 

prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, či detencie.  

Na zabezpečovaní postpenitenciárnej starostlivosti sa v prvom rade podieľajú štátne 

orgány. Pri jej nútenej forme sú to subjekty, ktoré zabezpečujú výkon trestných sankcií 

uplatňovaných po vykonaní trestu. Sú to najmä probační a mediační úradníci a sociálni 

kurátori obvodných úradov, ktorí prepustenému môžu poskytnúť usmernenie a prvú 

pomoc. Konzultačná činnosť je zameraná na diagnostiku ( napr. pri profesionálnej 



  

reorientácii) alebo na poradenskú činnosť ( napr. pri obnovovaní partnerských vzťahov 

prepustených).  Je však potrebné uviesť, že kvalitné a efektívne zabezpečovanie 

postpenitenciárnej starostlivosti kladie na probačných úradníkov vzhľadom na ich 

jednotlivé povinnosti čoraz vyššie nároky. Preto sa zdá byť v budúcnosti nevyhnutným 

kvantitatívne a zároveň i kvalitatívne posilnenie probačnej a mediačnej služby. 

Zapojeniu bývalých odsúdených do normálneho občianskeho života a prekonaniu ich 

prvých ( materiálnych i sociálnych) ťažkostí spojených s pobytom na slobode napomáha i 

zriaďovanie útulkov, krízových, resocializačných a rehabilitačných stredísk. Tu zohrávajú 

pozitívnu úlohu rôzne samosprávne a neštátne subjekty, ako napr. charitatívne a cirkevné 

organizácie, ktoré sa môžu uchádzať aj o príspevok zo štátneho rozpočtu na poskytovanie 

postpenitenciárnej starostlivosti. 

Na neformálnom poskytovaní postpenitenciárnej starostlivosti má svoj nenahraditeľný 

podiel aj pomoc súkromných osôb a pomoc poskytovaná rodinnými príslušníkmi 

prepustených.   

Netreba ale zabúdať, že efekt postpenitenciárnej starostlivosti je vždy v prvom rade závislý 

od motivácie klientov k spolupráci. Najperspektívnejší sú tí prepustení, ktorí sú mladí,  

prvotrestaní, bez porúch správania v anamnéze, s dobrým sociálnym zázemím v rodine, 

s pracovnou motiváciou a klasifikáciou ( teda vlastne jedinci, ktorí túto starostlivosť 

potrebujú najmenej). Sociálne problémy prepustených sú podmienené aktuálnou 

ekonomickou situáciou v krajine, pričom v SR sú napriek vysokému hospodárskemu rastu 

najväčšími problémami ešte stále vysoká nezamestnanosť a zabezpečenie si bývania. 

V súčasnej dobe je však poskytovanie postpenitenciárnej starostlivosti značne 

komplikované aj z dôvodu, že často aj „slušný“ (netrestaný) občan má veľké problémy 

nájsť si prácu, či zadovážiť si byt. Na druhej strane, odstrkovanie bývalých odsúdených a 

nezáujem o ich osoby zo strany spoločnosti, v nich často vyvoláva pocit neužitočnosti 

a umožňuje im veľmi ľahký návrat ku kriminálnemu spôsobu života a ku kriminálnym 

hodnotám. 

Osobitnú kapitolu v rámci penitenciárnej i postpenitenciárnej starostlivosti predstavujú 

Rómovia, kde požiadavka na diferencovaný prístup je podmienená transkulturálnymi 

odlišnosťami oproti majoritnej spoločnosti. 

V rámci penitenciárnej starostlivosti je potrebné zvážiť okrem programov ukončovania 

základného vzdelania aj zaraďovanie programov osvojovania si spoločenských 

a profesných spôsobilostí. Aj u mentálne slabých jedincov sa dajú aplikovať rôzne 

modifikácie socioterapeutických programov vrátane sociálnopsychologického výcviku, 



  

tréningu empatie a pod. Postpenitenciárna starostlivosť by sa po prepustení nemala 

obmedziť na jednorazovú materiálnu pomoc, ale mala by prebiehať formou systematického 

kontaktu s klientom pri zvládaní jeho adaptačných problémov po výkone trestu. Na rozdiel 

od nerómskej populácie prepusteného Róma často berú „svoji“ ako obeť „gadžovskej“ 

justície, čo pri nedostatku iného záujmu majoritnej spoločnosti zvyšuje riziko recidívy.  

Na záver teda môžeme konštatovať, že postpenitenciárna starostlivosť sa zabezpečovaním 

dovŕšenia nápravy bývalého odsúdeného stáva nevyhnutnou a neoddeliteľnou súčasťou 

prevenčného systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 KLASIFIKÁCIA ODSÚDENÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
A PODMIENKY ODSÚDENÝCH VO VÝKONE TRESTU OD ŇATIA 
SLOBODY 
 
Vo väzenstve SR sa odsúdení triedia podľa osobnostných charakteristík. Tieto sa zisťujú 

hneď po nástupe odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody. Ide o vnútornú 

diferenciáciu, ktorej predchádza diferenciácia vonkajšia. V rámci vnútornej diferenciácie 

sa môžu v 1. a v 2. nápravnovýchovnej skupine zriaďovať pri jednotlivých ústavoch 

otvorené alebo polootvorené oddelenia, ktoré sú ich organizačnou súčasťou a sú nimi 

zabezpečované z administratívnej, materiálnej, finančnej a lekárskej stránky. 

 

3.1 Vonkajšia a vnútorná diferenciácia odsúdených mužov vo výkone trestu odňatia 
slobody 

 

Vonkajšiu diferenciáciu určuje súd. Je definovaná v Zákone o výkone trestu odňatia 

slobody č. 475/2005 ako výkon trestu podľa stupňa stráženia a riadi sa zásadou, že čím je 

vyšší stupeň stráženia, tým väčší je rozsah obmedzení, rovnako diferencovane je upravený 

aj výkon práv a forma zaobchádzania (§ 12). Výkonom trestu v jednotlivých stupňoch 

stráženia sa sleduje aj regulácia a kontrola pohybu a činností odsúdených v záujme 

zaistenia ich primeranej izolácie.  

Vnútorná diferenciácia má za cieľ umiestňovanie odsúdených do oddielov a skupín 

v rámci toho istého stupňa stráženia na zvýšenie účinnosti zaobchádzania s odsúdenými. 

Odsúdení umiestnení do oddielov alebo skupín sú spolu ubytovaný a spravidla aj spolu 

pracujú a podieľajú na plnení určených cieľov zaobchádzania (§ 14 ods. 1 a ods 2. zákona 

475/2005). V Poriadku výkonu trestu odňatia slobody (Vyhláška č. 368/2008 MS SR z 3. 

9. 2008) sa v § 9 bližšie špecifikuje, že odsúdený vykonáva trest v diferenciačnej skupine 

A, B a C alebo v špecializovanom oddiele; v špecializovanom oddiele, okrem oddielu 

doživotných trestov, sa diferenciačná skupina neurčuje. Odsúdený na doživotný trest sa 

zaraduje do diferenciačných skupín D1 a D2 (ods. 1). 

 Diferenciačná skupina sa určí na základe: 

a) záverov a odporúčaní psychologického vyšetrenia v stredisku psychodiagnostickej  

a konzultačnej činnosti,  

b) poznatkov o správaní sa odsúdeného vo výkone trestu a výkone väzby, 

c) poznania emocionálneho a sociálneho narušenia, 

d) poznania postojov k plneniu povinností a programu zaobchádzania“ (ods. 4). 



  

Základom diferencovaného zaobchádzania je režim. Zaobchádzanie v rovnako označenej 

diferenciačnej skupine v ústavoch s rôznymi stupňami stráženia je rozdielne (ods. 5). 

Štandardný režim predstavuje diferenciačná skupina B, kam býva zaraďovaná väčšina 

odsúdených. Do diferenciačnej skupiny A sa zaraďujú odsúdení za menej závažné trestné 

činy a bez psychickej záťaže. Do diferenciačnej skupiny C sa zaraďujú recidivisti, 

odsúdení za závažnú trestnú činnosť a odsúdení s poruchami správania sa. Odsúdení so 

závažnejšími psychickými poruchami (zväčša akútneho charakteru, ako sú napr. odsúdení 

užívatelia drog aktuálne v stave abstinenčného syndrómu), bývajú zaraďovaní do oddielu 

so špecializovaným zaobchádzaním. Odsúdení na doživotné tresty majú dve diferenciačné 

skupiny, skupinu D1 a D2. Všetci sú najprv zaradení do diferenciačnej skupiny D1 a 

neskôr, po čase, ktorý nemá bližšie určenie, ho môže zaraďovacia komisia preradiť do 

diferenciačnej skupiny D2, ak rešpektuje väzenský personál a dodržiava ústavný poriadok. 

V § 70 je upravená vnútorná diferenciácia odsúdených mladistvých. Ide o klasifikačný 

model, ktorý je takisto založený na psychologických kritériách. Základný model sa 

zachoval, je však upravená terminológia v súlade s dobou. V odseku 1 až 4 sa uvádza, že: 

Mladiství sa podľa intelektových schopností a resocializačnej prognózy umiestňujú v 

ústave do dvoch diferenciačných skupín, v ktorých rozsah práv aj obmedzení je rovnaký; 

Mladistvý s nenarušeným intelektom sa umiestňuje do I. diferenciačnej skupiny a 

podskupiny a) I/A pre mladistvých s priaznivou resocializačnou prognózou alebo b) I/B 

pre mladistvých s menej priaznivou resocializačnou prognózou. Mladiství so zníženými 

intelektovými schopnosťami (v pásme subnormy a nižšie) sa umiestňujú do II. 

diferenciačnej skupiny a podskupiny a) II/A pre mladistvých s priaznivou resocializačnou 

prognózou alebo b) II/B pre mladistvých s menej priaznivou resocializačnou prognózou. 

Pri umiestňovaní do oddielov príslušných diferenciačných podskupín sa prihliada najmä na 

vzdelanie, úroveň pracovných schopností, povahové vlastnosti a závažnosť spáchanej 

trestnej činnosti. 

Termín penitenciárna diferenciácia prakticky označuje diferenciáciu zaobchádzania s 

odsúdenými. Vychádza z predpokladu existencie skupín odsúdených s podobnou 

štruktúrou osobnosti a podobnými mechanizmami vzniku a rozvoja kriminálneho 

správania. 

 



  

3.2 Zaobchádzanie s odsúdenými vo výkone trestu odňatia slobody 

 
Diferenciácia odsúdených teda spočíva na poznaní uvedených činiteľov, z nej odvodenej 

klasifikačnej schémy a zodpovedajúcej penitenciárnej diagnostike. Diferencované 

zaobchádzanie s odsúdenými ďalej predpokladá vývoj širokej palety programov 

pokrývajúcich tieto hlavné oblasti: 

a) vzdelanie – diferencované podľa dosiahnutej úrovne vzdelania a predpokladov učenia, 

b) voľný čas – voľnočasové aktivity slúžiace na kultiváciu osobnosti v sfére záujmov 

a koníčkov, 

c) práca – nutná kvôli ekonomickému zaisteniu odsúdených a zameraná na ich vedenie k 

zodpovednosti (plnenie si povinností) a na rozvoj ekonomického správania, 

d) osobnosť – tréningové a terapeutické činnosti, orientované na osvojenie si sociálnych 

zručností nutných pre relatívne bezporuchový život na slobode, 

e) sociálne väzby a vzťahy – zamerané extramurálne na udržanie a rozvoj, stimuláciu 

vzniku hodnotných sociálnych väzieb a vzťahov (rodina, priatelia a pod.). 

Základným a hlavným cieľom programov zaobchádzania musí byť príprava odsúdených na 

pokiaľ možno hodnotný život na slobode, v optimálnom prípade na podporu „dozretia“ 

osobnosti prejavujúcej sa sebareguláciou založenou na samostatnom a zodpovednom 

rozhodovaní a akceptácii jeho následkov. Základným princípom uplatňujúcim sa vo 

všetkých programoch je princíp reality. To znamená, že požiadavky kladené programom 

na odsúdeného musia zodpovedať požiadavkám reálneho života na slobode. Len tak môže 

byť splnený zhora uvedený cieľ. 

Jednou z hlavných úloh zaobchádzania s odsúdenými je zmena ich sociálno deviantného 

správania. K tomuto cieľu nie je možné dospieť bez využitia relevantných 

psychologických poznatkov a prístupov a to vo všeobecnej rovine, kde sú poznatky 

modernej psychologickej teórie využívané pri formulovaní koncepcie celého procesu 

korektívnej socializácie a v konkrétnej rovine, kde sa psychologické prístupy aplikujú 

priamo v praxi. Podľa Poriadku pre výkon trestu odňatia slobody základnou formou 

zaobchádzania s odsúdenými je individuálne výchovná práca a komunitný systém, ktorý 

orientuje a integruje všetky jeho zložky na dosahovanie vytýčených cieľov. Poriadok pre 

výkon trestu odňatia slobody ďalej špecifikuje osobitné výchovné prístupy pri 

zaobchádzaní s odsúdenými, kam patria: 

a) skupinové sociálno-výcvikové, poradenské a psychoterapeutické postupy, 

b) individuálne poradenské, psychoperapeutické a reedukačné postupy, 



  

c) špeciálno-pedagogické postupy. 

Najčastejšie sa používajú nasledovné postupy a techniky: 

a) sociálno-psychologický výcvik. Ten má za cieľ osvojenie si zručností potrebných 

na hodnotný interpersonálny styk, t.j. sebapoznanie a poznanie druhých, rozvoj 

kooperatívneho správania, komunikatívnych zručností atď. Prebieha v skupine 

odsúdených vedených odborným pracovníkom (psychológ, pedagóg) a na 

dosiahnutie uvedených cieľov využíva skupinové procesy, 

b) psychologické poradenstvo - orientované na riešenie všeobecných i konkrétnych 

problémov odsúdených, zvlášť v oblastiach: zamestnania, partnerských vzťahov, 

výchove detí, zdravia a vzdelávania. Cieľom poradenstva je stimulovať rozvoj 

schopností klienta riešiť svoje problémy, 

c) psychoterapia – preniká hlbšie do osobnosti odsúdeného a je zameraná na 

odstránenie symptómov (poruchy) alebo na odstránenie príčin porúch alebo chorôb. 

Ide o cieľavedomé pôsobenie psychoterapeuta na klienta psychologickými 

prostriedkami, 

d) terapeutická komunita – jej cieľom je štrukturálne prestavba osobnosti a jeho 

socializácia pomocou využívania modelových situácií v malej spoločenskej skupine 

pre projekciu a korekciu maladaptívnych foriem správania sa. Ide o organizačný 

systém oddelenia, kde sa uplatňujú psychoterapeutické metódy, 

e) psychologická intervencia – pomocou nej sa odkláňajú nežiaduce formy 

neprispôsobivého, nevhodného správania sa odsúdeného alebo tlmia či zmierňujú 

negatívne, zaťažujúce prežívanie spojené s pobytom vo VTOS, 

f) krízová intervencia – predstavuje spojenie psychoterapie a poradenstva. Rozumie 

sa tým intenzívny krátkodobý zákrok psychológa v situácii akútnej interpersonálnej 

alebo intrapersonálnej krízy. Najčastejšími prípadmi, ktorej je krízová intervencia 

indikovaná, je predovšetkým sebadeštruktívne správanie (sebapoškodzovanie, 

pokus o samovraždu, hladovka) a agresia voči okoliu (rozbíjanie cely, napadnutie 

väzenského personálu a pod.). 

 

3.3 Zaobchádzanie s odsúdenými s poruchami správania sa 
 

Najpočetnejšiu osobitnú problémovú skupinu tvoria odsúdení s poruchami správania sa, v 

staršej terminológii označovaní ako psychopati. (Z praktického a úsporného hľadiska 

budeme používať tento starší termín.) Vzhľadom na osobnostné zvláštnosti odsúdených 



  

psychopatov boli vytvorené špecializované oddelenia. Pôsobenie na odsúdených 

psychopatov súvisí s možnosťami resocializácie v podmienkach VTOS. Praktické 

skúsenosti potvrdzujú, aké náročné je zaobchádzanie s psychopatmi v bežných 

podmienkach výkonu trestu. Pôsobia ako sústavní narušitelia, nepriaznivo ovplyvňujú 

sociálnu atmosféru celého ústavu. Vystupujú agresívne nielen voči odsúdeným, ale aj proti 

príslušníkom, neustále píšu sťažnosti, so všetkým a všade prejavujú nespokojnosť. Vo 

zvýšenej miere sa u nich prejavuje návyk na alkohol a drogy. Trestnú činnosť so 

striedavými pobytmi vo VTOS prijímajú ako svoj životný štýl. Preto je také vysoké 

percento recidivistov označované za psychopatov. 

Korigovať správanie psychopatov sa nedarí alebo len veľmi ťažko. Zlyhávajú represívne 

metódy, výsledky individuálnej práce vychovávateľov a špecialistov nezodpovedajú 

vynaloženému úsiliu. Psychopati nie sú dostatočne prístupní novej korigujúcej skúsenosti, 

ktorá by sa za obvyklých podmienok u zdravého jedinca odrazila skôr či neskôr v zmene 

správania. Narušená je aj časová orientácia psychopatov. Ich myslenie a konanie sa týka 

predovšetkým prítomnosti. Význam budúcnosti je prehlušený záujmom o aktuálny stav a 

tým aj dôsledky ich konania nenesú žiaduci korektívny náboj. Psychopati na rozdiel od 

normálnych jedincov majú zúžené predpoklady na zvládanie náročných, najmä 

konfliktných situácií. Množstvo experimentálnych prác ukazuje na vzťah medzi 

maladaptívnymi prejavmi správania a poruchami učenia. Poruchy učenia sa javia 

ako jeden z faktorov podieľajúcich sa na vzniku psychopatie. Procesy učenia však 

prebiehajú odlišným spôsobom, ktorý je potrebné v resocializačne liečebných postupoch 

rešpektovať. Ukázalo sa ako účelné zriaďovať pre odsúdených s výraznými poruchami 

osobnosti špecializované ústavy či oddelenia. Východiskom pre zriaďovanie oddelení pre 

odsúdených s psychopatickou štruktúrou osobnosti je predpoklad, že takíto odsúdení sú 

schopní modifikovať svoje správanie na základe minulých skúseností a to vtedy, ak sú 

k tomu systematicky vedení. Teoretickým základom liečebno-výchovného pôsobenia je 

program sociálneho učenia začlenený do komunitného systému. Pre výber odsúdených do 

uvedených oddelení je vhodné dodržiavať určité kritériá. Nemali by byť prijímaní 

odsúdení psychopati s poškodenou centrálnou nervovou sústavou, s mentálnymi defektmi a 

s dlhodobým abúzom alkoholu a drog.  

Efektívnosť takejto koncepcie môže zásadne zmeniť výslednosť diferencovaného 

resocializačného pôsobenia na odsúdených psychopatov. Odráža sa v počte odsúdených, 

ktorí sú schopní naplniť účel VTOS a nedopustia sa ďalšej trestnej činnosti. Takúto 

skutočnosť potvrdzujú aj výsledky katamnestického sledovania odsúdených, ktorí prešli 



  

špecializovanými oddeleniami vo vybraných ústavoch. Z analýzy takýchto výsledkov 

vyplýva, že zo sledovaného súboru odsúdených psychopatov recidivovalo 33%. Vzhľadom 

na to, že tento výsledok bol dosiahnutý u chronických recidivistov, ktorí boli v 

štandardných podmienkach VTOS problémoví, možno ho považovať za mimoriadne 

úspešný (Kopp, 2004). 

 

3.4 Zaobchádzanie s odsúdenými so závislosťou od alkoholu a drog 
 

V poradí druhou najpočetnejšou skupinou odsúdených sú odsúdení závislí od alkoholu a od 

drog. Väčšina z nich má súdom nariadenú protialkoholickú alebo protitoxikomanickú 

liečbu, ktorú zväčša absolvuje vo väzenských podmienkach. Ich realizácia je 

problematická (na rozdiel od liečby civilnej, ktorá je dobrovoľná), pretože mnohí, najmä 

alkoholici, nemajú na seba náhľad a tak nie sú motivovaní aktívne sa zapojiť do liečebného 

procesu. Preto prvoradou úlohou a prvotnou úlohou je získať náhľad odsúdeného o svojej 

závislosti a tak ho motivovať aktívne sa liečiť. Pokiaľ sa to nepodarí, liečba sa míňa účinku 

a jej absolvovanie je formálne a teda aj zbytočné. Oba druhy liečení sa vykonávajú v troch 

ústavoch na výkon trestu. Ich pracovné tímy sú tvorené z odborníkov z radov psychiatrov a 

psychológov a ich odborná činnosť sa zakladá na najnovších trendoch a poznatkoch 

spôsobov liečenia jedincov závislých od alkoholu a drog, pričom berú do úvahy špecifiká 

väzenského prostredia. Základom je terapeutická komunita a rôzne druhy psychoterapií 

skupinovou, či individuálnou formou. K tomu sa pridružujú edukatívne činnosti, režimová 

liečba, bodovací systém a relaxačné techniky. Od roku 1998 sa v ústavoch na výkon trestu 

začali postupne budovať bezdrogové zóny, kde sa dobrovoľne hlásia odsúdení, ktorí 

nemali súdom nariadenú protitoxikomanickú liečbu, no mali skúsenosť s drogou, cítia sa 

byť závislými od drog, nechcú však pokračovať v ich užívaní. Bezdrogové zóny majú 

svoje pravidlá, ktoré musí odsúdený dodržiavať. Pokiaľ ich poruší (nadmerné užitie liekov, 

pitie alkoholu na pracovisku, násilie medzi odsúdenými), je z bezdrogovej zóny vyradený. 

 

3.5 Zaobchádzanie s odsúdenými za nedbalostné trestné činy 
 

Menej početnú skupinu odsúdených tvoria odsúdení za nedbalostné trestné činy. Líšia sa 

prinajmenšom mierou asociality, resp. mierou asociálneho zasiahnutia osobnosti. Na tomto 

základe je možné diferencovať páchateľa nedbalostných deliktov na 3 skupiny: 



  

a) páchateľa náhodných deliktov, výrazne situačne podmienených. Psychika 

týchto páchateľov, zvlášť ich kognitívne procesy, mohli byť ovplyvnené (únavou, 

afektom, vnútorným napätím, začínajúcim organickým ochorením centrálneho 

nervového systému a pod.) alebo nemuseli (u tzv. nešťastných zhôd okolností pri 

nevhodnej organizácii činností), 

b) páchateľa „náhodných“ deliktov, ktorí boli pod vplyvom alkoholu alebo drog, 

c) páchateľa deliktov determinovaných nedostatočnou alebo nadmernou 

motiváciou k výkonu, v ktorom sa obvykle uplatňujú ako posilňujúce elementy iné 

motivačné alebo osobnostné premenné (snaha ukázať sa, agresia, potreba obdivu, 

ľahostajnosť k okoliu a mnoho ďalších). Na páchateľa prvej skupiny by sa mala v 

čo najväčšej šírke vzťahovať depenalizácia. Trest odňatia slobody má v tomto 

prípade toľko vedľajších, nežiadúcich účinkov, že hlavný účel trestu, ochrana 

spoločnosti, takmer negujú. Zaobchádzanie je vcelku nadbytočné, event. sa 

obmedzuje na krízovú intervenciu, či poradenskú činnosť, časťou pre elimináciu 

vedľajších účinkov trestu (strata zamestnania, rozpad rodiny a pod.), časťou pre 

riešenie ťažkostí, napr. reaktívnych psychických porúch, vznikajúcich v súvislosti 

so spáchaným činom a pocitmi viny z neho. 

Druhú a tretiu skupinu tvoria prevažne páchatelia skutočne závažnejších trestných činov. 

Druh trestu by mal vychádzať z účinkov činu a z miery asociálneho zasiahnutia osobnosti. 

V tejto súvislosti je zaujímavý poznatok z výskumu osobnosti páchateľa o agresívnej 

nálade po požití alkoholu a nízkych až chýbajúcich pocitoch viny. To by oprávňovalo 

použitie tiež nepodmienečných trestov odňatia slobody doplnených vhodne zameraným 

zaobchádzaním s programami, ktoré sa nebudú výraznejšie líšiť od programov pre 

páchateľov ľahších deliktov. 

 

3.6 Zaobchádzanie so sexuálnymi deviantmi 
 

Málo početnou špecifickou skupinou sú odsúdení sexuálni devianti, teda jedinci, ktorých 

sexuálne správanie sa natoľko odchyľuje od normy, že je postihované trestným právom. 

Nie všetky sexuálne deviantné aktivity patria medzi kriminálne správanie. Trestným 

právom sú postihované v podstate len ich najnebezpečnejšie formy. Nebezpečným 

sexuálnym deviantom býva obvykle nariaďovaná ochranná sexuologická liečba ústavnou 

formou. Uskutočňuje sa na psychiatrickom oddelení v jednom ústave na výkon trestu a má 

celoslovenskú pôsobnosť. Komplexnú terapiu tvorí individuálna a skupinová 



  

psychoterapia, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, ergoterapia a farmakoterapia. V 

indikovaných prípadoch sa realizuje chirurgická liečba (nevyhnutný je súhlas pacienta). 

Pre voľbu charakteru terapie je dôležité triedenie sexuálnych deviácií z hľadiska 

spoločenskej nebezpečnosti a liečebných možností jednotlivých kategórií deviácií . 

 

3.7 Zaobchádzanie s odsúdenými na dlhodobé a doživotné tresty 
 

Dlhodobé tresty odňatia slobody, t.j. tresty nad 10 rokov majú jediný účel a síce izolovať 

nebezpečného a aktuálne prakticky neovplyvniteľného páchateľa od spoločnosti. Z 

hľadiska regulatívnej funkcie trestu (zmeny správania) sú dlhodobé tresty spojené s 

pravdepodobnosťou ich ukončenia ešte za života odsúdeného časovo predimenzované. 

Následkom toho postupne vyhasínajú sociálne žiadúce vzorce správania, pretože sú v 

podmienkach uväznenia neadaptívne a vynárajú sa vzorce nové, pre život na slobode 

nevhodné, dochádza k strate iniciatívy, zužuje sa záujmové pole (pokiaľ bolo) a osobnosť 

odsúdeného sociálne degraduje. Pokiaľ ide o vznik a rozvoj psychických porúch vplyvom 

dlhodobého uväznenia, potom výsledky výskumu vykonaných na odsúdených na 

doživotie, sa rôznia. Vo všeobecnosti je u nich nachádzaná vysoká miera psychickej 

poruchovosti (neurotické,psychotické, depresívne). Napriek tomu ich nie je možné dávať 

do súvislosti s faktom dĺžky trestu. Vzhľadom na to, že ide o páchateľa najzávažnejších 

deliktov, často recidívnych, nie je možné vylúčiť, že táto poruchovosť bola prítomná ešte 

pred spáchaním deliktu, za ktorý boli odsúdení na doživotie. Výskumy orientované 

všeobecne na zmeny osobnosti vplyvom výkonu doživotného trestu poukazujú na postupnú 

stratu perspektív, inštitucionalizáciu odrážanú vznikom závislosti od personálu a 

podmienkach ústavného života, ďalej na zvýšenie introverzie a čiastočne tiež na zvýšenie 

nepriateľského postoja predovšetkým k sebe samotnému. Celkový úpadok osobnosti nebol 

vždy zaznamenaný. 

Všeobecne je teda možné konštatovať, že dlhodobé uväznenie zrejme významne 

neohrozuje duševné zdravie odsúdeného (pokiaľ je duševne zdravý), ale do značnej miery 

samo o sebe vplyvom procesu prizonizácie znižuje pravdepodobnosť úspešnej reintegrácie 

po prepustení na slobodu. Je možné očakávať, že pravdepodobnosť jeho zlyhania v rade 

podstatných sfér sociálneho života – v profesii, partnerskom a občianskom živote – sa 

zvýši. Preto práve u dlhodobých trestov odňatia slobody a zvlášť u doživotia musí platiť, 

pokiaľ možno ešte viac než u iných sankcií, základný cieľ procesu korektívnej socializácie 

a síce prípravu na život na slobode. Bez perspektív prepustenia, čo aj v ďalekej budúcnosti, 



  

stráca zmysel akékoľvek zaobchádzanie. Výkon dlhodobých trestov odňatia slobody, 

vrátane doživotia, sa nesmie obsahovo líšiť od výkonu trestov kratších. Prostredie (cely), 

v ktorých prebieha výkon predovšetkým dlhodobých trestov, by malo byť stimulujúce a 

pokiaľ možno sa blížiť ubytovacím podmienkam na slobode. Dostatočná paleta programov 

korektívnej socializácie by mala byť samozrejmosťou. 

 

3.8 Sociálne práva odsúdených 
  

Z dôvodu zabezpečenia primeraného telesného a duševného rozvoja odsúdených sa vo 

výkone trestu musia vytvárať primerané materiálne  a kultúrne zabezpečenie. Musí sa 

taktiež prihliadať na stravovacie podmienky, ale hlavne aby strava obsahovala primerané 

výživové dávky a pritom sa musí vziať do úvahy aj charakter vykonávanej práce 

a zdravotný stav odsúdeného. Náležitosti a podmienky ubytovania a vystrojenia sa určia 

v súlade so všeobecnými hygienickými predpismi, pričom ubytovacia plocha v cele 

pripadajúca na odsúdeného musí byť najmenej 3,5 m2, ktorá sa môže v odôvodnených 

prípadoch na nevyhnutne potrebný čas zmenšiť. Každý odsúdený musí mať v cele lôžko 

s matracom, podhlavníkom a prikrývkou a taktiež v cele musí byť umiestnená skrinka na 

ukladania osobných vecí. Cely pre odsúdených zaradených do 3. nápravnovýchovnej 

skupiny sú vybavené sociálnym zariadením a umývadlom s pitnom vodou. Ubytovacie 

zariadenia ostatných odsúdených sú vybavené spoločnými sociálnymi zariadeniami, 

vrátane umývadiel s pitnou vodou. Vystrojenie odsúdeného odevom musí zodpovedať 

klimatickým podmienkam regiónu a musí dostatočne chrániť zdravie odsúdeného. 

Odsúdenému sa musí umožniť osem hodinový spánok, čas potrebný na zabezpečenie 

osobnej hygieny, najmenej jedno hodinová vychádzka a osobné voľno. Odsúdeným sa 

poskytuje zdravotná starostlivosť v rozsahu a za podmienok ustanovených všeobecne 

záväznými právnymi predpismi o starostlivosti o zdravie ľudí. 

Zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, poistenie 

zodpovednosti za spôsobené škody a poistenie v nezamestnanosti odsúdených upravujú 

osobitné predpisy. 

 

 

 

 



  

4 PODMIENKY VÝKONU TRESTU OD ŇATIA SLOBODY 
OTVORENÉ ODDELENIE SABOVÁ 
 

Proces resocializácie väznených osôb predstavuje špecifickú prácu s prvkami osobitných 

výchovných postupov, režimového ovplyvňovania, zamestnávania, vzdelávania a kultúrno-

osvetových aktivít realizovaných špecializovaným personálom, ktorý využíva metôdy 

penitenciárneho  a postpenitenciárneho zaobchádzania.  

 

4.1 Vznik a ciele otvorených oddelení 
  

Koncepcia väzenstva v Slovenskej republike bola prijatá vládou Slovenskej republiky 

uznesením č. 897 zo dňa 7. decembra 1993 ako základný programový dokument, ktorý mal 

vytvoriť priestor na celkovú transformáciu väzenstva na Slovensku a jeho ďalší rozvoj. 

Splnením krátkodobých a strednodobých zámerov a cieľov  vytýčených na roky 1993 - 

1998 sa ukončila transformácia slovenského väzenstva. Koncepcia bola aktualizovaná 

z dôvodov nového  územného a správneho usporiadania a dopracovaná o nové úlohy. 

Informatívna správa o plnení aktualizovanej Koncepcie väzenstva v Slovenskej republike 

sa predkladá na rokovanie vlády každé dva roky na základe Plánu práce vlády. 

Otvorené väzenské zariadenia sú neoddeliteľnou súčasťou väzenského systému u nás ako 

aj v Európe. Ich tradície siaha na začiatok dvadsiateho storočia. Rozvoj otvorených 

oddelení alebo väzení sa datuje na začiatok šesťdesiatych rokov minulého storočia, ako 

reakcia na vydanie Štandardných minimálnych pravidiel OSN pre zaobchádzanie 

s väznami. V tomto dokumente sa odporúča ich zriaďovanie, pričom sa definuje charakter 

tohto zariadenia. V otvorených oddeleniach sa do popredia dostáva požiadavka na sociálno 

- pedagogické zaobchádzanie s odsúdenými.      

Otvorené oddelenie je zariadenie, v ktorom sa minimalizujú negatívne dôsledky izolácie 

odsúdeného od spoločnosti. Sociálna systém takýchto ústavov sa svojimi parametrami 

približuje k modelu bežného spoločenského života. Výkon trestu v takomto type zariadenia 

významne znižuje negatívny vplyv výkonu trestu odňatia slobody na odsúdeného, pričom 

podstata tohto trestu zostáva nezmenená. V neposlednom rade ide o prehĺbenie vnútornej 

diferenciácie výkonu trestu odňatia slobody, čím sa sleduje dôslednejšie napĺňanie 

individualizácie výkonu trestu. (Benčík M., Seeman M., 1980, s. 31) 

Pre úplnosť musíme uviesť, že aj v liečebno-rehabilitačných zariadeniach ZVJS Slovenskej 

republiky je zaradeným odsúdeným priznaný štatút otvoreného oddelenia. 



  

4.2 Zmiernenie obmedzení odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody 
 

 Obmedzenia sa zmierňujú nasledovne: 

- Odsúdení pracujú na pracovisku mimo oddelenia a bez dozoru a vydáva sa im 

individuálne alebo hromadné priepustky s vyznačením priestoru, v ktorom sa môžu 

pohybovať. 

- Mimo pracovného času sa umožňuje na základe povolenia vedúceho oddelenia 

odsúdeným voľný pohyb mimo neho. Účasť pedagóga na spoločenských akciách je 

iba vtedy ak o tom rozhodne vedúci oddelenia. 

- Raz za týždeň môže odsúdený prijať návštevu, rez za tri mesiace má odsúdený 

právo prijať balík (v ojedinelých prípadoch môže aj viackrát) do hmotnosti 5 kg. 

Raz za mesiac môže navštíviť blízke osoby mimo oddelenia na čas najviac 48 

hodín. 

- Pracovný odev odsúdených sa neoznačuje pásmi a v mimopracovnom čase môžu 

nosiť športový odev. Pri účasti odsúdeného na kultúrno - spoločenských akciách 

v otvorenom oddelení 1. nápravnovýchovnej skupiny môžu mať vlastný civilný 

odev. 

V čase osobného voľna majú všetci odsúdení v Otvorenom oddelení - Sabová, Rimavská 

Sobota možnosť telefonovať blízkym rodinným príslušníkom, alebo blízkym rodinným  

príslušníkom za prítomnosti referenta režimu každý deň raz v trvaní minimálne 10 minút. 

Nákup osobných vecí sa realizuje v ústavnej predajni za hotovosť. 

 

4.3 Ústavný poriadok 
 

Ústavný poriadok sa vypracuje osobitne pre obvinených vykonávajúcich väzbu v 

štandardnom režime a obvinených umiestnených v oddiely so zmierneným režimom, 

pričom sa časový rozvrh dňa upraví odlišne s prihliadnutím na spôsob výkonu práv a 

povinností obvinených. 

Ústavným poriadkom sa vymedzuje najmä čas na pracovnú činnosť, odpočinok, jedlo 

a kultúrno - osvetovú prácu. Ústavným poriadkom sa tiež vymedzí rozsah oprávnení 

samosprávy odsúdených pri organizovaní záujmovej činnosti a riešenie otázok ich 

spoločenského života. Poriadok a disciplína tvoria spôsob organizácie života odsúdených 

v ústave upravený zákonom, poriadkom pre výkon trestu odňatia slobody a ústavným 

poriadkom, podľa ktorých sa určujú organizačné zásady života odsúdených z hľadiska ich 



  

práv, povinností a obmedzení pri zaobchádzaní s nimi. Disciplinárna právomoc je 

dôležitým prostriedkom pri upevňovaní disciplíny, poriadku a resocializácie odsúdených. 

V otvorenom oddelení - Rimavská Sobota má tieto právomoci vychovávateľ, vedúci 

otvoreného oddelenia zástupca riaditeľa ústavu. Podnety a návrhy na disciplinárne konanie 

môže podať aj samospráva. Takýto návrh môže byť spracovaný aj z vonkajšieho 

pracoviska. 

 

4.4 Samospráva odsúdených 
 

V otvorenom oddelení sa zriaďuje samospráva odsúdených. Táto samospráva vstupuje do 

organizácie života odsúdených, realizuje niektoré podujatia a akcie a zabezpečuje činnosti 

spojené so životom odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. Členovia samosprávy sú 

volení na zhromaždeniach komunitného sedenia na obdobie jedného roka príslušníkmi 

kolektívu odsúdených v tajných voľbách. Samospráva pozostáva z predsedu samosprávy 

a troch členov. 

Poslaním samosprávy je viesť odsúdených k samostatným riešeniam otázok, ktoré súvisia 

so životom za mrežami. Samospráva odsúdených napomáha dodržiavaniu stanoveného 

poriadku a režimu, organizovaniu a zabezpečovaniu kultúrno - osvetovej činnosti 

a podieľajú sa na prerozdelení a organizovaní povinných prác a pri organizovaní chodu 

ústavu. Týmito činnosťami sa samospráva podieľa na aktívne zapojenie sa do života 

spoločnosti po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.  

 

4.5 Kultúrno - osvetová činnosť   
 

V oblasti kultúrno - osvetovej práce sa kladie dôraz na metódy ktoré aktivizujú 

odsúdených. Obsahové zameranie kultúrno - osvetovej práce vychádza teda z potrieb 

odsúdených, je bohaté, umožňuje neformálne uspokojenie a širokú sebarealizáciu 

odsúdených. Odsúdení prejavujú zvýšený záujem o vychádzky do mesta, návštevu kina 

v meste, o zápasy futbalovej ligy.  

Ústavná knižnisa v Otvorenom oddelení - Rimavská Sobota, Sabová spravuje vo svojom 

knižnom fonde 2500 titulov a pracuje na základe výpožičného systému. 

Duchovná činnosť je zabezpečená prostredníctvom rímskokatolíckeho farského úradu.  

V priestoroch ústavu je malý športový areál. Dajú sa tu organizovať nohejbalové, mini 

futbalové, volejbalové a basketbalové turnaje.   



  

4.6 Sociálna starostlivosť 
 

Otvorené oddelenie - Rimavská Sobota, Sabová Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Slovenskej republiky. Väčšina odsúdených je zaradovaných do otvoreného a 

polootvoreného oddelenia krátko po nástupe do výkonu trestu odňatia slobody, respektíve 

po ukončení väzby. Pri odsúdených je veľký predpoklad že sa adaptujú na podmienky 

výkonu trestu odňatia slobody, ale aj tak si vyžadujú primeranú starostlivosť. Práca 

personálu je zameraná nielen na penitenciárnu a postpenitenciárnu starostlivosť 

odsúdených, spracovávanie hodnotení odsúdených k prejednávaniu ich žiadosti 

o podmienečné prepustenie a zmenu nápravnovýchovnej skupiny, ale aj na činnosti 

administratívneho charakteru v spojení s aktivitami a prácou suplujúcou sociálneho 

pracovníka ústavu. Dôkladné poznanie rodinného života a vzťahov v rodine, zabezpečenie 

ubytovania, alebo pomoc pri hľadaní zamestnania sú rovnako dôležité pre prípravu 

odsúdeného na obdobie po ukončení výkonu trestu odňatia slobody, jeho orientácia 

v živote a opätovné začlenenie sa do normálneho života po výkone trestu. 

Činnosť sociálneho pracovníka v Otvorenom oddelení - Rimavská Sobota, Sabová je 

zabezpečená návštevou sociálneho pracovníka z nadriadeného útvaru raz za mesiac. 

 

4.7 Dodržiavanie zákonnosti 
 

Dozor na zachovávaním zákonnosti v miestach, v ktorých sa vykonáva trest odňatia 

slobody, vykonáva krajský, alebo nim poverený prokurátor krajskej prokuratúry v obvode 

kde sa nachádza ústav na výkon trestu odňatia slobody.  

Ústava SR hovorí: Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené 

záujmy fyzických osôb a právnických osôb a štátu. (Ústava SR, článok 149) Môžeme teda 

skonštatovať že dodržiavanie zákonnosti prokuratúre vypláva priamo z Ústavy SR. 

Prokurátor dozor kontroluje pri mesačných kontrolách a preverí nasledovné oblasti: 

1. skúma či sú v ústave držané osoby na základe vykonateľného rozhodnutia súdu a za 

tým účelom preskúma osobné spisy odsúdených, ktorí do výkonu trestu nastúpili po 

vykonaní poslednej kontroly, 

2. skúma zákonnosť disciplinárnych rozkazov, 

3. skúma zákonnosť a oprávnenosť použitia donucovacích prostriedkov a pridelených 

strelných zbraní ak boli použité za uplynulé obdobie, 



  

4. skúma či boli včas a podľa určenia odoslané prokurátorovi, súdu alebo iným orgánom 

a činiteľom písomné podania, 

5. skúma stav vybavovania podnetov a sťažností odsúdených adresovaných ústavu, 

6. skúma či boli splnené úlohy ktoré boli zydané pri poslednej kontrole, 

7. skúma plnenie úloh na vybranom úseku, ktorý nie je predmetom pravidelnej mesačnej 

previerky. 

 

Prokurátor pri svojich návštevách kontroluje ubytovne odsúdených, zdravotné a sociálne 

zariadenia a pracoviská odsúdených. Tieto kontroly prokurátor vykonáva v sprievode 

príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Prokurátor tiež vykonáva pohovory 

s odsúdenými ale aj s príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže. Prokurátor zistené 

skutočnosti pri kontrole prerokuje s vedúcim Otvoreného oddelenia - Rimavská Sobota, 

Sabová, prípadne s riaditeľom Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 PRIESKUM PENITENCIÁRNEJ A POSTPENITENCIÁRNEJ 
STAROSTLIVOSTI U ODSÚDENYCH MUŽOV V PODMIENKACH 
MINIMÁLNEHO STUP ŇA STRÁŽENIA 
 

Praktickú časť práce sme zamerali na podmienky poskytovania sociálnej starostlivosti vo 

výkone trestu odňatia slobody. V prieskume sme sa zamerali na to ako je o odsúdených 

postarané z hľadiska zdravotnej starostlivosti, sociálnej a penitenciárnej starostlivosti. 

Skúmali sme tiež pocity odsúdených, čo očakávajú od výkonu trestu odňatia slobody, či sa 

adaptujú na podmienky a predstavy po prepustení na slobodu. 

 

5.1 Cieľ prieskumu   
 

V teoretickej časti práce sme sa zaoberali penitenciárnou a postpenitenciárnou 

starostlivosťou u odsúdených mužov a poskytovaním sociálnej starostlivosti u odsúdených. 

Cieľom prieskumu bolo zistiť s akými problémami, pocitmi a očakávaniami sa stretávajú 

odsúdený muži na otvorenom oddelení. Skúmali sme tiež to akú majú predstavu o sebe, 

o oddelení, o sociálnom zabezpečení a o zdravotnom zabezpečení a ako sa pripravujú na 

návrat do normálneho života. 

 

5.2 Pracovné hypotézy 
 

H1: Predpokladáme, že trestnú činnosť páchajú viac ľudia s nižším vzdelaním ako 

s vysokoškolským vzdelaním, alebo trestnú činnosť páchajú z hmotnej núdze. 

H2: Predpokladáme, že je viac odsúdených, ktorí pochádzajú z dysfunkčných rodín. 

H3: Predpokladáme, že existujú problémy s ktorými sa počas výkonu trestu odňatia 

slobody prichádzajú do styku odsúdení. 

H4:  Predpokladáme, že odsúdení muži nie sú spokojní s podmienkami zdravotnej 

a sociálnej starostlivosti počas trvania výkonu trestu odňatia slobody. 

H5: Predpokladáme, že penitenciárna starostlivosť zo strany personálu nie je 

dostačujúca vo výkone a je nepostačujúca pre odsúdeného pri adaptácií do 

občianskeho života. 

 
 
 



  

5.3 Metódy prieskumu 
    

Na základe štúdia dostupnej literatúry sme sa oboznámili s problematikou penitenciárnej 

starostlivosti a s poskytovaním sociálnej pomoci vo výkone trestu odňatia slobody. Pri 

teoretickej časti sme sa zamerali na štúdium dostupnej literatúry, na analýzu zistených 

skutočností a na štúdium odborných časopisov a zákonných noriem.  

V prieskume sme ako výskumnú metódu použili dotazník vlastnej konštrukcie. Prieskum 

bol zameraný na zistenie základných informácií o občanoch vo výkone trestu. Dotazník bol 

anonymný a odsúdení boli informovaní že výsledky sa použijú len pre potreby záverečnej 

práci. Otázky v dotazníku boli zamerané na získanie informácií o rodinnom zázemí, 

o detstve, o rodinných vzťahoch, o sociálnych podmienkach, o druhu trestnej činnosti. 

Ďalej sme sa pýtali ako využívajú svoj voľný čas, aké majú podmienky vo výkone trestu 

na realizáciu svojich projektov, ako majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť 

Na základe spracovania zozbieraných dotazníkov a po analýze výsledkov sme overovali 

stanovené hypotézy.  

 

5.4 Vyhodnotenie zozbieraných údajov 
 
Otázka číslo 1 

Koľko máte rokov? 

 

Tab.2 Odpoveď na otázku: Koľko máte rokov 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
18-25 rokov 6 18,75 

26-30 rokov 13 40,63 

30-40 rokov 5 15,62 
40-55 rokov 5 15,62 

56 a viac 3 9,38 

spolu 32 100 
 



  

 
Obrázok 2 Vekové kategórie odsúdených 

 

Po vyhodnotení odpovedí od respondentov sme zistili, že  najviac odsúdených je vo 

vekovej kategórií 26 až 30 rokov, ide o 40% respondentov. Druhá najviac zastúpená 

skupina patrí do vekovej kategórie 18 až 25 rokov, v tomto prípade ide o 19% 

respondentov. Zhodne po 16% respondentov patrí do vekovej kategórie 30 až 40 rokov 

a 40 až 55 rokov. Najmenej zastúpenou skupinou s 3 respondentmi je veková kategória 56 

a viac, ide o 9% opýtaných. 

 

Otázka číslo 2 

K akej národnosti sa hlásite? 

 

Tab. 3 Odpoveď na otázku: K akej národnosti sa hlásite? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
slovenská 11 34,38 
maďarská 12 37,50 

rómska 4 12,50 

iná 5 15,62 

spolu 32 100 
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Obrázok 3 Národnostná rôznorodosť odsúdených 

 

Po vyhodnotení výsledkov sme zistili že najviac 12 odsúdených z opýtaných sa hlásilo 

k maďarskej komunite, čo predstavuje 37%. Druhou najpočetnejšou národnosťou medzi 

opýtanými je slovenská s 11 respondentmi, čo predstavuje 34%. K rómskej národnosti sa 

hlásili 4 respondenti, čo z celkového počtu predstavuje 13%. K inej národnosti sa hlásili 5 

respondenti, čo predstavuje 16%. 

 

Otázka číslo 3 

Aké máte ukončené vzdelanie? 

 

Tab. 4 Odpoveď na otázku: Aké máte ukončené vzdelanie? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
negramotný 2 6,25 

základná škola 6 18,75 
SOU bez maturity 14 43,75 

SOU s maturitou 7 21,87 
gymnázium 2 6,25 

vysoká škola 1 3,13 

spolu 32 100 
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Obrázok 4 Úroveň dosiahnutého vzdelania u odsúdených 

 

Tejto otázke sme kládli obzvlášť veľkú pozornosť, nakoľko po analýze dosiahnutých 

výsledkoch sme mohli posúdiť to či trestnú činnosť páchajú vzdelaní alebo nevzdelaní 

muži. Mohli sme tiež posúdiť či vo výkone trestu odňatia slobody sa nachádzajú 

intelektuáli alebo nevzdelaní ľudia. 

Z uvedenej tabuľky nám vyplýva že 44% opýtaných má ukončené stredné odborné 

vzdelanie bez maturity. Ďalšiu významnú skupinu medzi odsúdenými s 22% tvoria ľudia 

s maturitou. Ukončené vysokoškolské vzdelanie mal 1 respondent, čo predstavuje 3% 

z celkového počtu. Zhodne po 6% mali tí ktorí mali ukončené gymnázium alebo boli 

negramotný. 
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Otázka číslo 4 

Aký je Váš rodinný stav? 

 

Tab. 5 Odpoveď na otázku: Aký je váš rodinný stav? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
slobodný 3 9,38 

ženatý 13 40,62 
rozvedený 11 34,37 

vdovec 4 12,50 

druh 1 3,13 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 5 Rodinný stav u odsúdených 

 

Pri tejto otázke sme sa snažili zistiť v akom rodinnom stave sa odsúdený nachádzajú. 

Najpočetnejšiu skupinu predstavujú ženatý s 41%. Na druhom mieste sa nachádza skupina 

rozvedených odsúdených s 34%. Medzi respondentmi sa našli aj vdovci a s 13% tvoria 

tretiu najväčšiu skupinu. 9% respondentov uviedlo že nemajú závezky a 1 respondent 

uviedol že žijú s partnerkou ako druh a družka. 
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Otázka číslo 5 

Pred nástupom do ÚVTOS ste bol? 

 

Tab. 6 Odpoveď na otázku: Pred nástupom do ÚVTOS ste bol? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
zamestnaný 16 50,00 

nezamestnaný 11 34,38 
študent 3 9,37 

dôchodca 2 6,25 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 6 Zamestnanie odsúdených pred nástupom na výkon trestu odňatia slobody 

 

Po vyhodnotení výsledkov sme zistili že 51% respondentov pred nástupom na výkon trestu 

odňatia slobody malo zamestnanie, 34% opýtaných uviedlo že nemali zamestnanie, 9% 

respondentov uviedlo že študovali pred nástupom ba výkon trestu odňatia slobody a 6% 

boli dôchodcami. 
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Otázka číslo 6 

Aký dlhý máte trest? 

 

Tab.7 Odpoveď na otázku: Aký dlhý máte trest? 

 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
1-2 roky 19 59,38 
3-4 roky 6 18,75 

5-6 rokov 5 15,62 
7-8 rokov 0 0,00 

9-10 rokov 0 0,00 

viac ako 10 rokov 2 6,25 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 7 Dĺžka trestu u odsúdených 

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva , že 59% respondentov má vymeraný trest v trvaní 1 až 2 

roky, 19% odsúdených má trest 3 až 4 roky. Do tretej skupiny patria so 16% odsúdení ktorí 

majú trest 5 až 6 rokov. Viac ako 10 rokov si odpykávajú 2 respondenti. Trest 7 až 8 rokov 

a 9 až 10 rokov nemal vymeraný ani jeden respondent. 
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Otázka číslo 7 

V detstve ste boli spokojný? 

 

Tab. 8 Odpoveď na otázku: V detstve ste boli spokojný? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
áno 21 65,62 

nie 7 21,88 

detstvo bolo zlé 4 12,50 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 8 Spokojnosť odsúdených s detstvom 

 

V tejto otázke sme sa zamerali na zistenie skutočnosti či boli odsúdení spokojní  

s detstvom. Prevažná väčšina bola spokojná s detstvom, čo znamená 65% odsúdených. 

22% odsúdených uviedlo že s detstvom nebolo spokojné a 13% respondentov uviedlo že 

detstvo bol vyslovene zlé. Môžeme teda skonštatovať že aj zkle prežité detstvo môže 

zohrávať úlohu pri páchaní trestnej činnosti. 
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Otázka číslo 8 

Boli ste niekedy obetou agresívneho správania? 

 

Tab. 9 Odpoveď na otázku: Boli ste niekedy obetou agresívneho správania? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
áno, fyzicky ma napádali 17 53,12 

áno, smiali sa mi 11 34,38 

nie 4 12,50 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 9 Skúsenosť odsúdených  s agresívnym správaním 

 

Pri tejto otázke sme zistili že až 53% opýtaných už malo skúsenosť s agresívnym 

správaním. 34% respondentov uviedlo že sa stali terčom posmeškov a 13% uviedlo že 

nemali skúsenosti s negatívnym správaním sa voči ich osobe.  
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Otázka číslo 9 

Boli ste už trestaný? 

 

Tab. 10 Odpoveď na otázku: Boli ste už trestaný? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
nie 21 65,63 

raz 7 21,87 

viackrát 4 12,50 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 10 Otázka zameraná na recidívu odsúdených 

 

Z hore uvedenej tabuľky vyplýva že 65% opýtaných je trestaných prvý krát. Recidíva 

u odsúdených má klesajúcu tendenciu, nakoľko raz trestaných je 22% a viac krát 

trestaných je 13%. 
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Otázka číslo 10 

Aké sú sociálne podmienky v ÚVTOS? 

 

Tab. 11 Odpoveď na otázku: Aké sú sociálne podmienky v ÚVTOS? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
nevhodné 4 12,50 

dobré 18 56,25 
výborné 1 3,12 
som tu krátko neviem to 
posúdiť 9 28,13 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 11 Úroveň sociálnych podmienok v ÚVTOS podľa odsúdených 

 

Po vyhodnotení tejto otázky sme zistili že 56% opýtaných nemá výhrady k sociálnym 

podmienkam. 13% uviedlo že s podmienkami nie sú spokojní a 1 respondent (3%) uviedol 

že je s podmienkami nadmieru spokojný, čo sa dá považovať za extrém. Z dôvodu 

krátkosti pobytu 9 respondentov (28%) nevedelo ohodnotiť sociálne podmienky 

v ÚVTOS. 
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Otázka číslo 11 

Udržiavate kontakt s rodinou? 

 

Tab. 12 Odpoveď na otázku: Udržiavate kontakt s rodinou? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
áno 26 65,63 

nie 5 21,87 

nezaujímajú sa o mňa 1 12,50 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 12 kontakt odsúdených s rodinou 

 

Pri odpovedi na túto otázku drvivá väčšina 81% odsúdených uviedla že udržiava kontakt 

s rodinou. 16% odsúdených sa vyjadrilo negatívne, teda neudržiavajú vôbec žiaden kontakt 

s rodinou. 3% odsúdených uviedlo že rodina sa o nich nezaujíma.  
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Otázka číslo 12 

Podporuje Vás rodina? 

 

Tab. 13 Odpoveď na otázku: Podporuje Vás rodina? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
áno 27 84,38 

nie 5 15,62 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 13 Vyjadrenie podpory rodiny 

 

Pri tejto otázke sa nám potvrdili výsledky z predchádzajúcej otázky, teda že 84% 

opýtaných podporuje rodina a 16% opýtaných rodina nepodporuje. 

Môžeme teda skonštatovať že drvivá väčšina odsúdených aktívne udržiava kontakt 

s rodinou a tiež že aj vyhľadávajú príležitostí na kontakt. Najčastejšie volia formu 

korešpondencie, alebo návštevu zo strany rodinných príslušníkov vo výkone trestu odňatia 

slobody, alebo návštevu rodinných príslušníkov mimo objektu. Rodina teda môže byť 

veľkou podporou pri opätovnom zaradení sa do občianskeho života.  
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Otázka číslo 13 

Našli ste si tu priateľa? 

 

Tab. 14 Odpoveď na otázku: Našli ste si tu priateľa? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
áno 18 56,25 

nie 14 43,75 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 14 Vzťahy medzi odsúdenými 

 

Vyplýva nám z tejto otázky že 56% odsúdených si našlo priateľa za mrežami a 44% 

odsúdených si priateľa nenašlo. 
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Otázka číslo 14 

Ak áno uveďte koho? 

 

Tab. 15 Odpoveď na otázku: Ak áno uveďte koho? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
spolubývajúci 13 40,62 
spolupracovník 4 12,50 
vychovávateľ 1 3,13 
nikto 14 43,75 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 15 Osoba blízka k odsúdenému 

 

Táto otázka priamo nadväzuje na otázku číslo 13. Snažili sme sa zistiť kto stojí najbližšie 

k odsúdenému. 43% si nenašlo spriaznenú dušu za mrežami. V 41% je to spolubývajúci, 

v 13% je to spolupracovník, v 3% je to vychovávateľ.  
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Otázka číslo 15 

S personálom vychádzate? 

 

Tab. 16 Odpoveď na otázku: S personálom vychádzate? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
zle 7 9,38 

podľa možnosti 12 40,62 
korektne 11 34,37 

dobre 1 12,50 

viac než dobre 1 3,13 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 16 Kvalita interpersonálnych vzťahov 

 

V tejto otázke sme zistili že väčšia časť odsúdených tvrdila že viac či menej vychádza 

s personálom. 22% odsúdených sa vyjadrilo že personálom nemá dobré vzťahy. 
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Otázka číslo 16 

Aký bol Váš trest? 

 

Tab. 17 Odpoveď na otázku: Aký bol Váš trest? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
mierny 3 9,38 

primeraný 15 46,87 
neprimeraný 5 15,63 

prísny 9 28,12 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 17 Prísnosť trestu podľa odsúdených 

 

Odsúdený si svoj trest hodnotili sami, preto treba povedať že toto hodnotenie je dosť 

subjektívne. Po vyhodnotení sme zistili že 47% odsúdených považuje svoj trest za 

primeraný. Podľa 9% bol trest až príliš mierny. 28% odsúdených uviedlo že ich trest je až 

príliš prísny a 16% odsúdených uviedlo že ich trest neprimeraný.  

Treba povedať že podľa nespokojných odsúdených sú tresty preto také vysoké lebo všetky 

zákony sú prísne a že sú zamerané proti ich osobe. Tiež uvádzali že každý je „proti nim“ , 

ale hlavne systém a štát. Podľa odsúdených sú za mrežami preto aby „bachary mali čo 

robiť“. 

 

3 
9%

15 
47%5

16%

9
28%

mierny 

primeraný 

neprimeraný 

prísny 



  

Otázka číslo 17 

Ako trávite svoj voľný čas? 

 

Tab. 18 Odpoveď na otázku: Ako trávite svoj voľný čas? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
čítam 1 3,13 

športujem 7 21,87 
pozerám TV 22 68,75 

vzdelávam sa 2 6,25 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 18 Voľno časové aktivity odsúdených 

 

Pri tejto otázke treba povedať že každý odsúdený sa snaží tráviť svoje osobné voľno tak 

aby to jemu vyhovovalo. 69% odsúdených pozerá TV, 22% odsúdených športuje, 6/ 

odsúdených sa vzdeláva, 3% odsúdených číta. 

Musíme tiež povedať že odsúdený striedavo aj kombinujú niektoré voľno časové aktivity. 

 

 

 

 

 

1 
3%

7
22%

22 
69% 

2 
6%

čítam 

športujem 

pozerám TV

vzdelávam sa 



  

Otázka číslo 18 

Podmienky na realizáciu vlastných činností sú: 

 

Tab. 19 Odpoveď na otázku: Podmienky na realizáciu vlastných činností sú. 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
nadpriemerné 2 6,25 

priemerné 26 81,25 

nevyhovujúce 4 12,50 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 19 Spokojnosť s realizáciou vlastných činností 

 

V uvedenej otázke sme sa zamerali na zistenie ako sú spokojní odsúdení s realizáciou 

vlastných činností a ako sú spokojní  strávením voľného času. Zistili sme že 81% 

respondentov považuje poskytnuté podmienky za priemerná, 13% takéto podmienky 

nevyhovujú a 6% považuje podmienky za nadštandardné. 

Tu je vidno značná rezerva zo strany personálu, nakoľko je vysoké percento primeranej 

spokojnosti. 
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Otázka číslo 19 

Aký je Váš zdravotný stav? 

 

Tab. 20 Odpoveď na otázku: Aký je Váš zdravotný stav? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
dobrý 20 62,50 

primeraný vcelku 10 31,25 
zlý 1 3,13 

zhoršil sa odkedy som tu 1 3,12 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 20  Hodnotenie zdravotného stavu odsúdeného 

 

Z celkového počtu odsúdených 63% uviedlo že jeho zdravotný stav je dobrý, 31% 

odsúdených uviedlo že jeho zdravotný stav je primeraný veku, a po 3% uviedlo že má zlý 

zdravotný stav a že jeho zdravotný stav sa zhoršil odkedy je v ÚVTOS.  
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Otázka číslo 20 

Aká je zdravotná starostlivosť v ÚVTOS? 

 

Tab. 21 Odpoveď na otázku: Aká je zdravotná starostlivosť v ÚVTOS? 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
dobrá 7 21,88 

primeraná 23 71,87 

nevyhovujúca 2 6,25 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 21 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ÚVTOS 

 

Po analýze výsledkov sme dospeli k záveru že 72% odsúdených považuje poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti za primeranú, 22% odsúdených považuje poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti za dobrú a 6% odsúdených považuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti za 

úplne nevyhovujúcu. 
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Otázka číslo 21 

Ako sa pripravujete na návrat do spoločnosti? 

 

Tab. 22 Odpoveď na otázku: Ako sa pripravujete na návrat do spoločnosti? 

 

Možnosti 
počet 

respondentov % 
sám, nepotrebujem 
pomoc 19 59,37 
vychovávateľ mi 
pomáha 5 15,63 

rodina mi pomáha 6 18,75 

neriešim to 2 6,25 

spolu 32 100 
 

 

Obrázok 22 Príprava odsúdených na návrat do normálneho života 

 

Pri príprave na návrat do spoločnosti sa 59% odsúdených spolieha sám na seba 

a nepotrebuje pomoc, 19% pomáha rodina, 16% pomáha vychovávateľ, 6% odsúdených sa 

nezaujíma o túto otázku a ani to nerieši. 
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6  VÝSLEDKY 

 

Po zozbieraní dotazníkov sme získané informácie vyhodnotili a analyzovali a  tiež sme 

zozbierali ostatné relevantné informácie na skonštatovanie výsledkov. 

Zistili sme že jednotlivé odpovede boli ovplyvňované niekoľkými faktormi. Patrilo sem 

hlavne vek, vzdelanie odsúdených, výchova, ale hlavne prostredie kde sa výskum 

realizoval. Odsúdení, ktorí sa zúčastnili dotazníkovej metódy netvorili homogénnu skupinu 

ani z hľadiska kriminálneho, ani z osobnostného.  

Prieskumnú vzorku tvorilo niekoľko skupín odsúdených. Tieto skupiny môžeme rozdeliť 

podľa toho na ako dlho sú odsúdený, teda akej trestnej činnosti sa dopúšťali. 

Výsledky sebaobrazu odsúdených pri porovnaní s normálnou populáciou sa negatívne 

prejavuje na ich nízkom morálnom sebavedomý, nízkej sebadôvery, nízkom stupni 

sebahodnotenia, zníženej schopnosti komunikácie, sebakontroly. Zistené údaje sú v súlade 

s osobným prežívaním údajne nespravodlivo odsúdených, spojeným s uvedomovaním si 

pocitu viny a dôsledkov spáchania trestných činov. 

Na základe vyhodnotenia získaných výsledkov sme tiež zistili, že sa adaptácia na 

podmienky výkonu trestu odňatia slobody sa po čase jeho výkonu výrazne posunula 

k forme úž adaptovaných odsúdených. Adaptovaný odsúdený v tomto prípade znamená že 

odsúdený sa už začlenil do života za mrežami. Na druhej strane zostáva istá časť 

odsúdených, ktorí svoju adaptáciu na život za mrežami zatiaľ nezvládli. Ide tu hlavne 

o odsúdených s kratším trestom. 

Zistili sme tiež že časť odsúdených aktívne trávi svoje osobné voľno. Z ich výpovedí 

môžme posúdiť že majú záujem o šport, o prácu, a čiastočne aj o vzdelanie. Môžeme teda 

skonštatovať že tieto činnosti môžu odsúdeným pomôcť pri prekonaní časovej bariéry vo 

výkone trestu odňatia slobody, ale tiež čiastočne tieto aktivity napomáhajú k rýchlejšej 

adaptácií na podmienky vo výkone trestu odňatia slobody. 

Pri porovnaní nástupu a priebehu trestu odňatia slobody narastalo u odsúdených pozitívne 

preskupenie obťažnosti problémov., ktoré sa vyskytujú v súvislosti s otázkami predstáv 

o budúcnosti vo výkone trestu odňatia slobody.  Môžeme teda skonštatovať že odsúdení sú 

schopní racionálne hodnotiť svoju situáciu. Vážne problémy sa môžu vyskytnúť, ak ich 

rodina, ktorú si cení najviac sa od nich odvráti a prestane sa zaujímať. 

Zistili sme tiež že odsúdení počas trvania trestu stráca do istej mieri realitu o vonkajšom 

svete. Po rokoch strávených za mrežami aj veľmi stabilná rodina sa môže rozpadnúť, čo sa 



  

môže prejaviť po prepustení na slobodu vo forme recidívy. V niektorých prípadoch sa to 

stalo. Táto skupina odsúdených je veľmi riziková. 

Zistili sme tiež že zo strany odsúdených je podľa vyjadrení sociálnych pracovníkov záujem 

o ich prácu, pretože v pozícií odsúdeného si nemôžu sami riešiť svoje problémy 

s vonkajším svetom a vytvorením dôveryhodného vzťahu nachádzajú u sociálnych 

pracovníkov útočisko. Podľa typu problému a aktuálnej situácie vyhľadávajú ich pomoc 

hneď po pedagógovi.  

 

6.1 Vyhodnotenie pracovných hypotéz  
 

H1: Predpokladáme, že trestnú činnosť páchajú viac ľudia s nižším vzdelaním ako 

s vysokoškolským vzdelaním, alebo trestnú činnosť páchajú z hmotnej núdze. 

Prvá pracovná hypotéza sa nám nepotvrdila, nakoľko sme predpokladali že trestnú činnosť 

páchajú viac ľudia s nižším vzdelaním ako s vysokoškolským vzdelaním. Znamená to že 

sme predpokladali že negramotní ľudia, alebo ľudia s nižším vzdelaním si nevedia zvážiť 

dôsledky svojho konania. Po vyhodnotení výsledkov sme zistili že z 32 odsúdených až 24 

malo vyššie ako základné vzdelanie, to znamená že je u nich predpoklad schopnosti zvážiť 

závažnosť svojho konania. Vo výchovnom a edukačnom procese mali možnosť si osvojiť 

si platné pravidlá spoločenského správania, teda boli si vedomí toho že ich konanie bude 

potrestané. 

Druhá časť prvej pracovnej hypotézy sa nepotvrdil, lebo sme predpokladali že odsúdení 

páchajú trestnú činnosť z dôvodu finančného prilepšenia si. Viac ako 56% odsúdených 

pred nástupom na trest odňatia slobody bolo v podstate finančne zabezpečené. Len 34% 

odsúdených nemalo stabilný príjem pred nástupom väzenia.  

 

H2: Predpokladáme, že je viac odsúdených, ktorí pochádzajú z dysfunkčných rodín, 

alebo pociťovali krivdu  v detstve. 

Druhá pracovná hypotéza sa nám potvrdila, lebo sme predpokladali páchatelia trestných 

činov pociťovali v detstve istú formu krivdy. Viac ako 80% odsúdených uviedlo vo svojich 

výpovediach že v sa v detstve stretli s istou formou šikanovania, alebo s istou formou 

krivdy. Môžeme teda povedať že stabilné rodinné zázemie a bezproblémové detstvo do 

značnej mieri ovplyvňuje formovanie osobnosti do budúcna.  

 



  

H3: Predpokladáme, že existujú problémy s ktorými sa počas výkonu trestu odňatia 

slobody prichádzajú do styku odsúdení. 

V tretej pracovnej hypotéze sme predpokladali odsúdení majú problém s adaptáciou 

a formou výkonu trestu odňatia slobody. Túto hypotézu sme vyvrátili, lebo odsúdení 

akceptujú podmienky v ÚVTOS, taktiež akceptujú prostredie a vzťahy s personálom 

ústavu. Podmienky hodnotí kladne a väčšina z nich si našla blízku osobu za mrežami. 

 

H4:  Predpokladáme, že odsúdení muži nie sú spokojní s podmienkami zdravotnej 

a sociálnej starostlivosti počas trvania výkonu trestu odňatia slobody. 

Vo štvrtej hypotéze sme predpokladali, že odsúdení muži nie sú spokojní so sociálnou 

a ani so zdravotnou starostlivosťou. Táto hypotéza sa nám potvrdila. Viac ako 90% 

odsúdených hodnotí kladne poskytovanie zdravotnej starostlivosti kladne. Sociálnu 

starostlivosť tiež hodnotia kladne, nakoľko majú zabezpečené voľno-časové aktivity 

a drvivá väčšina sa aktívne realizuje vo svojom voľnom čase. Predstavuje to viac ako 80% 

opýtaných. 

H5: Predpokladáme, že penitenciárna starostlivosť zo strany personálu nie je 

dostačujúca vo výkone a je nepostačujúca pre odsúdeného pri adaptácií do 

občianskeho života. 

Posledná pracovná hypotéza sa nám potvrdila, lebo iba 16% odsúdených aktívne 

spolupracuje s personálom na príprave svojho začlenenia sa do normálneho života. Zvišná 

časť odsúdených túto otázku rieši inou formou. Zarážajúce je ža sa našli odsúdení ktorí 

vôbec neriešia svoju budúcnosť.  

 

6.2 Odporúčania pre prax 
 

Po zhrnutí výsledkov odporúčame pre prax: 

 

a) Vykonávať kvalitnejšiu poradenskú činnosť, aby sa minimalizovali následky pri 

výkone trestu odňatia slobody. 

b) Vytvoriť koordinovanú spoluprácu medzi ústavmi na výkon trestu a úradmi práce, 

z dôvodu zabezpečenia pracovných miest pre prepustených. 

c) Zabezpečiť v ústave na výkon trestu rekvalifikačné kurzy pre odsúdených, nakoľko 

po prepustení by si mohli skorej nájsť uplatnenie. 



  

d) Po absolvovaní rekvalifikačných kurzov sprostredkovať stretnutie so 

zamestnávateľmi. 

e) Zabezpečiť vyššiu frekvenciu rodinných kontaktov a pokúsiť sa vylepšiť zlé 

sociálne väzby v rodinách. 

f) V sociálnej práci vo výkone trestu odňatia slobody venovať zvýšenú pozornosť 

odsúdeným, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody dlhšie ako 3 roky. Zamerať 

sa na pomoc pri adaptácií sa do občianskeho života hlavne v oblasti bývania, 

pracovného uplatnenia. 

 

Predložené riešenia sú podľa nás v dnešnej ekonomickej situácií hypotetické, sú 

predmetom širokého dialógu zainteresovaných inštitúcií a celej spoločnosti. Prax dokazuje, 

že sociálna starostlivosť, ktorá bola vybudovaná v minulosti a bola pružným riešením tejto 

problematiky sa vytratila. 

Kým sa nestabilizuje ekonomická situácia v celej spoločnosti a kým sa nezlepší sociálna 

situácia občanov nebude možné dynamicky rozvíjať penitenciárnu a postpenitenciárnu 

starostlivosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

ZÁVER 
 

Trest odňatia slobody vo svojej tradičnej podobe je fakticky trestom odňatia slobodného 

pohybu a príležitostí na uspokojenie radu i primárnych, t.j. biologických potrieb. Izolácia 

jedinca v špecifických podmienkach, ktoré sa výrazne odlišujú od reálneho života mimo 

väzenia, je sama o sebe relatívne vážnou prekážkou reintegrácie odsúdeného do 

spoločnosti. Úspešné prežitie tradičného výkonu trestu odňatia slobody vyžaduje adaptáciu 

na život väzenskej subkultúry. Adaptácia v tomto zmysle znamená prijatie subkultúrnych 

noriem a pravidiel, značne odlišných od všeobecne platných, ďalej osvojenia si nových, z 

hľadiska prežitia výhodnejších vzorcov správania a postupné vyhasínanie adaptívneho 

správania potrebného na život mimo väzenia. Takto adaptovaný jedinec na tradičný výkon 

trestu odňatia slobody má po dlhšom uväznení horšiu individuálnu kriminálnu prognózu, 

tzn. vyššiu pravdepodobnosť recidívy kriminálneho správania. 

Efektívnosť výkonu trestu odňatia slobody v otvorených a polootvorených oddeleniach 

odôvodňuje ich opodstatnenosť. V ich prospech hovorí aj skutočnosť, že pri zriaďovaní 

otvorených a polootvorených penitenciárnych zariadení nie sú zásadné výhrady zo strany 

občanov, miestnej samosprávy a štátnej správy, čo nemožno uviesť pri zriaďovaní ústavov 

na výkon väzby alebo uzatvorených ústavov na výkon trestu odňatia slobody. 

Získané skúsenosti potvrdzujú, že odsúdení zaradení v polootvorenom oddelení v rámci 

stredného stupňa stráženia majú mimoriadnu snahu vytvoriť si priaznivé podmienky pre 

preradenie do skupiny minimálneho stupňa stráženia, teda zaradenie do otvoreného 

oddelenia. 

Otvorené oddelenie - Rimavská Sobota, Sabová v dnešnej podobe ja ako výstupné 

oddelenie z pevného typu zariadenia. V súčasnej dobe plní otvorené oddelenie stanovené 

úlohy, aktuálne personálne aj materiálne potreby pre zabezpečenie bezproblémového 

chodu zariadenia.  

Dôležité je poznamenať ekonomickú efektívnosť zariadenia. Po preskúmaní základných 

znakov otvoreného oddelenia a pevného typu zariadenia sme zistili že na fungovanie 

otvoreného oddelenia treba menej personálu, teda aj ekonomické zaťaženie štátu je menšie. 

Sociálna práca má určíte miesto v resocializačnom procese odsúdených na trest odňatia 

slobody. V spolupráci s ostatnými odborníkmi a mnohými inštitúciami vytvára pre 

odsúdených vhodné podmienky na ich znovuzačlenenie do spoločnosti po prepustení na 

slobodu. 
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